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Bestyrelses- og medlemsmøde den 20. januar 2003 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Erik, Per, Lars, Annemette og Jette

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. kommunalpolitik
5. emner til kommende møder
7. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Per orienterede fra amtet: Der er 3 kandidater til hovedbestyrelse. Der udsendes 
stemmesedler.

Jette orienter fra centralt: Der er udsendt materiale fra SFU-møde, vil sætte det frem på 
biblioteket.

Lars: Møde i folkeoplysningsudvalget mph. at fejre året for grundlovens 50 års jubilæum. De 
politiske partier og folkeoplysningsforbundene har været indkaldt. Der blev nedsat et udvalg 
og vi bestemte at vælge Peder Overgaard som vores repræsentant. Peder er villig til at gå 
ind i udvalget.

Vi er enige om at skænke 1000 kr. til projektet Vildmoseportalen.

ad 4. Erik vil rejse problematikken i forhold til boligplacering af flygtninge - der er nogle 
konkrete problemer som vi ønsker at få belyst og måske få noget presse på.

ad 5. Vi blev enige om at tage problematikken med privatisering af børnepasningsområdet 
op på næste møde - Hvordan skal vi forholde os? - skal vi være imod/eller forsøge at 
afværge de værste forringelser.

Problemstillingen omkring 7. klasserne vil også være et emne for et senere møde.

ad 6. Generalforsamlingen er fastsat til den 10. marts 2003 i SiD, Østergade, Aabybro.

Beretningerne skal foreligge på næste møde til godkendelse.

Vi vil forsøge at få Lene Garsdal til at komme og fortælle om sit arbejde i Folketinget.

ad 7. Eventuelt -

referent: Jette Staal

Bestyrelses- og medlemsmøde den 11. februar 2003 på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Erik, Per, Peder og Jette

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. generalforsamling
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Meddelelse:
Peder: orientering fra udvalget vedr. grundlovsjubilæet. Vi aftalte at støtte det lokale 
grundlovsarrangement og kombinerer det med sommerfest for partiforeningen.

ad 4. Byrådsdagsordenen gennemgåes.

Kommunalpolitik: På baggrund af det tværkommunale skattesamarbejde er der rejst 
spørgsmål i byrådet hvordan de forskellige politikere forholder sig til problemstillingen 
fremover. Det er vigtigt at vi fortsætter diskussionen i partiforeningen.

ad 5. Generalforsamling den 10. marts 2003: Beretningerne godkendes. Dagsorden og 
beretninger udsendes via e-mail og i papirudgave til de medlemmer der ikke har mail.
Lene Garsdal kommer som gæst.

ad 6. -

referent: Jette Staal



Bane med 18 huller
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 14.02.2003

Et enigt byråd sagde 
onsdag aften ja til at lægge 
pengene ud til en 
udbygning af Aabybro 
Golfklubs bane ved 
Høbækgaard til 18 huller.
  Aftalen mellem 
golfklubben og kommunen 
kommer ikke til at betyde 
ekstra udgifter til 
skatteborgerne, oplyste 
borgmester Ole Lykkegaard 

Andersen (V). Efterhånden 
som kommunen får 
udgifter, indbetaler 
golfklubben nemlig et 
depositum. Anlægsudgiften 
er inkl. jordkøbet 3.280.000 
kr., og der er lagt en plan 
for golfklubbens indbetalin-
ger frem til maj 2005, hvor 
udvidelsen ventes færdig.
 -På denne måde ejer 
kommunen hele anlægget, 
når golfklubben en gang 

forhåbentligt vil overtage 
det sagde borgmesteren.
  Erik Ingerslev (SF), Lars C. 
Larsen (S), Eva Rytter (S) og 
Karlo Jensen (V) bakkede 
alle op om aftalen, og 
byrådet besluttede at sende 
arbejdet i udbud blandt fem 
entreprenørere og ikke som 
først antaget tre. Flere har 
nemlig vist interesse for 
arbejdet.

Ventilation og varmt vand
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 14.02.2003

Efter en debat om 
mulighederne for et 
varmtvands-bassin i 
Aabybro Svømmehal frigav 
byrådet onsdag aften 
500.000 kr. til et nyt ventil-
ationsanlæg i Aabybro 
Svømmehal.
  Grethe Dragsbæk (Å) ville 
vide, om det nye 
ventilationsanlæg også kan 
fungere, hvis der kommer et 
varmtvands-bassin i 
Aabybro Hallen. Ellers ville 

det måske 
være en dårlig investering.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen 
understregede, at kommu-
nen har 500.000 kr. til 
energibesparende 
foranstaltninger i år, og 
pengene skal bruges, hvor 
det er mest rentabelt. Erik 
Ingerslev (SF) supplerede.
 -Der er ikke sat midler af i 
budgettet til et 
varmvandsbassin, og det 
kan tage år, inden der evt. 

tages politisk beslutning 
om det. Derfor vil det være 
uheldigt, at vi i mellemtiden 
ikke vil spare på energien, 
fordi vi venter på at få 
bassinet, sagde han.
  Lars C. Larsen oplyste, at 
det nye anlæg også vil give 
en bedre varmestyring i 
hallens øvrige lokaler, og 
Birger Fischer mener nok, 
at det nye anlæg også kan 
fungere med et 
varmtvandsbassin.

Pantefogeder på plads
VENSKABER: Sammenlægning af kommuner spøger
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 14.02.2003

•Inkasso-enheden 
oprettes 1. november 

2003.
•Efter en 
indkø-
ringsperiode på 

ca. halvandet år 
kan der spares 

ca.300.000 kr. i 
personaleomk. via na-
turlig afgang.

FAKTA

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Aabybro vil 
samarbejde med Brovst og 
Pandrup kommuner også 
på inkasso-området. Det 
konkluderede byrådet 
onsdag aften, dog først efter 
en debat om både 
Fjerritslevs afvisning af 
samarbejdet samt om 
mulige 
kommune-fusioner.
  I forvejen arbejder Aaby-
bro sammen med Brovst og 

Pandrup om en fælles 
skatte-enhed, som 
begynder til juli med base i 
Aabybro, samt om 
Jobformidlings-enhed 
Jammerbugten, hvor 
trekløveret er udvidet med 
også Fjerritslev og 
Løkken/Vraa kommuner
  Byrådet godkendte fase 1 i 
forarbejdet til en fælles 
inkasso-enhed, og dermed 
kan fase to i arbejdet gå i 
gang med stillingtagen til 
mere konkrete problemer, 
bl.a. placeringen. Inde i 

billedet er Brovst og 
Pandrup, og inkasso-
afdelingen skal placeres i 
lokaler, som bliver ledige, 

når skattefolkene flytter til 
Aabybro.
 -Men er der ikke så meget 
samarbejde mellem skatte- 
og inkasso-afdelingerne, at 
det var bedst, de var 
placeret sammen?, ville 
Karl Schrøder (S) vide.
  Det afviste borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) med, at teknologiens 
muligheder overvinder evt. 
problemer med placeringer.
  Erik Ingerslev (SF) fore-
slog, at man fremover 
sparer skønne spildte 
kræfter og undlader at 
invitere Fjerritslev med i de 
forberedende 
undersøgelser ved mulige 
samarbejder.
 -De sprang jo fra inkasso-
samarbejdet ligesom ved 
skatte-enheden, sagde han
og tilføjede, at et fremtræ-
dende byrådsmedlem i 
Fjerritslev har sagt:
  "Hvis der kun er to kom

muner tilbage i Danmark, 
så skal Fjerritslev være den 
ene"
 Det indikerer, at 
Fjerritslev ikke er 
interesseret i at 
samarbejde, sagde Erik 
Ingerslev.
  Venstre-folkene Karlo 
Jensen og Jørn Krogsgaard 
advarede mod at lægge for 
meget i udtalelsen og talte 
for fortsat at invitere Fjer-
ritslev samt opfordrede 
Fjerritslev til at se lyset og 
fordelene ved stordriften
  Jørn Krogsgaard kom ind 
på sin vision for en ny 
kommune-struktur, som 
en landsdækkende 
kommission ser nærmere 
på i år.
 -Aabybro skal ikke blive et 
nyt Sulsted, sagde han 
med henvisning til at 
være yderområde i Aalborg 
Kommune.
 -Vi skal have et samarbej-

de mellem de fire 
Jammerbugt-kommuner, 
sagde han, inden 
borgmesteren og Finn 
Kornum (V) advarede mod 
at tage hul på en debat om 
en sammenlægning, som 
kan ligge utallige år ude i ti-
den.
  Eva Rytter (S) kunne også 
bakke op om inkasso-
samarbejdet, da det er 
både bæredygtigt og 
rationelt.
 -Desuden er der tale om et 
område, som ikke er tæt på 
brugerne, sagde hun.
  Partifællen Inge Pedersen 
understregede rigtigheden 
af, at kommunerne som ar-
bejdsgivere får styr på de 
forskellige personalepoliti-
ker, ansættelses- og miljø-
forhold. Borgmesteren op-
lyste, at det er ved at ske i 
skatte-samarbejdet.

SF tager stilling
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.02,2003

AABYBRO: SF i Aabybro 
skal 10. marts have 
generalforsamling, og 
partiafdelingen skal ikke 
blot holde valg, men også 
tage stilling til lokale 
politiske spørgsmål, der er 
oppe i tiden, oplyser 
formanden Jette Staal.
 -Vi skal have diskuteret, 
hvordan vi ser på 7. 
klassernes placering i 
forbindelse med debatten 
om skolestrukturen. Vi har 
endnu ikke afklaret 
spørgsmålet i 

partiforeningen, men under 
det seneste 
kommunalvalg i efteråret 
2001 var holdningen, at vi 
var villige til at bevare 7. 
klasserne på de små skoler. 
Men nu skal skole-
bestyrelserne jo også først 
høres, siger Jette Staal.
  Desuden skal partifor-
eningens medlemmer dis-
kutere deres holdning til 
kommunernes fremtid.
  Skal de anbefale en ny 
struktur med større kom-
muner, eller er løsningen 
øget samarbejde på tværs af 

kommunerne, udpeger Jette 
Staal nogle af 
mulighederne.
  Generalforsamlingen hol-
des 10. marts i SiD-huset 
på Østergade i Aabybro.
  Formand Jette Staal og 
bestyrelsesmedlem Erik 
Ingerslev Larsen er på valg, 
og begge er villige til 
genvalg. Kredsens 
folketingsmedlem Lene 
Garsdal er inviteret til at 
fortælle om SF's arbejde på 
Christiansborg og om SF's 
syn på det landspolitiske ar-
bejde.

Bedre koordinering mellem skoler kan være løsning
INDSLAG: Erik Ingerslev foreslår alternativer til flytning af 7. klasser
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.02.2003



Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Hverken SF eller 
byrådsmedlem Erik In-
gerslev Larsen har taget 
stilling til placeringen af 7. 
klasserne. Men for SF'eren 
kan andre muligheder end 
en flytning komme på tale.
 -Måske kan en bedre og 
mere tæt koordinering af læ-
seplanerne på tværs af 
skoledistrikter og på tværs 
af skolerne være den 
løsning, som betyder, at vi 
både tilgodeser det 
pædagogiske indhold i 
undervisningen og hensynet 
til de små skoler ved at und-
gå at flytte klasser, siger 
Erik Ingerslev Larsen.
  Baggrunden er debatten 
om skolestrukturen og pla-
ceringen af 7. klasserne. Fol-
keskoleloven lægger nemlig 
op til, at 7. til 9. klasserne 
er ét forløb, og derfor er det 
mest hensigtsmæssigt med 
en placering af de tre klas-

setrin ét sted.
  Men i dag har skolerne i 
Birkelse, Nørhalne og på 
Gjøl til og med 7. klassetrin 
og afgiver først elever til 
Aabybro og Biersted skoler i 
8. klasse.
  Derfor er der allerede idag 
et samarbejde mellem afgi-
ver- og modtagerskolerne 
om læseplanerne, om hvad 
og hvor meget eleverne skal 
kunne, når de skifter til den 
nye skole.
  Og Erik Ingerslev foreslår, 
at skolerne ved at øge dette 
samarbejde kan styrke 
undervisningen og det 
pædagogiske indhold uden 
at skulle til at flytte årgange 
fra en lille skole til en stor 
skole og dermed svække 
den lille skole.
 -Jo flere klasser, der flyttes 
fra en skole, desto sværere 
bliver det jo at trække nye 
lærere til. Derfor er dette 
også en kombination af at 
sikre et godt fagligt miljø for 
lærerne og samtidig sikre, 

at børnene får den bedste 
undervisning, siger Erik In-
gerslev.
  Han melder ikke sin hold-
ning ud endnu, da han me-
ner, det vil dræbe debatten 
blandt skolebestyrelserne.
 -Hvis vi kommer med 
bombastiske politiske ud-
meldinger er der jo ikke 
længere noget at debattere, 
siger han og afventer i 
stedet meninger og ideer fra 
bestyrelserne.
  Kulturudvalget har bedt 
samtlige skolebestyrelser ta-
ge stilling til 7. klassernes 
placering udelukkende set 
ud fra de pædagogiske hen-
syn.
  Efter denne høring af 
skolebestyrelserne vil 
kulturudvalget indkalde 
bestyrelserne til 
dialogmøder hver for sig og 
muligvis samlet, hvorefter 
politikerne så skal gøre 
deres stilling op og træffe en 
beslutning om 
skolestrukturen.

AABYBRO

Generalforsamling 10. marts 2003 i SiD, Østergade Aabybro

Tilstede: Lene Garsdal, Erik, Lars, Jette, Per, Ejvind, Hanne, Bente, Peder, Karen
Dagsorden
1. valg af dirigent
2. beretninger
3. regnskab og fastsættelse af kontingent
4. indkomne forslag
5. valg
  - a formand
  - b bestyrelsesmedlem og suppleant
  - c amtsrepræsentant
6. eventuelt

Efter: Valg af delegeret til landsmødet

ad 1. Per O

ad 2. Beretninger er udsendt til alle medlemmer - enten via mail eller i brevform. Til forskel 
fra sidste år er der opbakning til deltagelse i Grundlovsarrangementet 5. juni 2003 i 
anledning af 50 års dagen for sidste revision.

Opfordring til deltagelse i sommerfestarangement i Snoghøj og julefrokosten.

Godkendelse af organisatorisk beretning og politisk beretning.

Spørgsmål: Er det et lovkrav, at kommunen ikke må yde tillægsydelser i forbindelse med 
kommunale ydelser.
Svar: Ja (men der er diskussion - også på Christiansborg - om kommunen ikke skal til at yde 
disse ydelser; på linie med og i konkurrence med private).

Komplimenter til byrådsgruppen føg fra dirigentens side.

ad 3. Lars informerede om, at regnskabet ikke var endeligt revideret, men at det stemte på 
kroner og øre, samt at han forventede, at revisorerne godkendte det.
Regnskabet er udsendt til alle medlemmer og fremlægger.

Forslag: Køb aktier i SparNord og få en stjernekonto til pengene.
Modforslag: Placer pengene i Merkurbank.
Beslutning: Overlad dette til bestyrelsen.

Spørgsmål til posten "Øvrigt" under indtægter (bl.a. tilskud fra kommunen og SF).

Godkendelse af regnskabet uden anmærkninger, men under forbehold for revisorernes 
godkendelse.

Kontingentet fastholdes.

ad 4. -



AABYBRO

ad 5.
  - a Genvalg af formand - Jette Staal
  - b Erik Ingerslev genvalgt som best.medlem og Karen Frøstrup som suppl.
  - c Erik Ingerslev vælges til amtsrepræsentant.
ad 6. Erik informerede om de "rullende" bestyrelsesmøder på Rådhuset ca. hver 3. uge 
grundet ændringerne i byrådsmøderne.

Per o. informerede om byrådsmødernes dagsorden på kommunens hjemmeside.

PS landsmøde: Erik valgt som delegeret. Overvejelse om evt. tilhørere.

referent: Peder Overgaard

Strid om lejeindtægt fra mast
FORDELING: Penge skal gå til Birkelse IF, mener Karl Schrøder
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 15.03.2003

Af Martin Frandsen 

BIRKELSE: Har Birkelse IF 
fået ''tilsikret" den jord, de 
spiller fodbold på af kom-
munen? Skal klubben 
derfor have lejeindtægten 
fra en antennemast? Får 
Karl Schrøder (S) 
overbevist resten af 
byrådet om, at sagen atter 
skal behandles i teknisk 
udvalg?
  Dette og meget mere får vi 
at vide i denne artikel om 
det eneste af de ni punkter 
på byrådets dagsorden 
onsdag, som skabte debat 
blandt medlemmerne.
  Karl Schrøder havde bedt 
om at få punktet på dags-
ordenen og startede med at 
give en baggrund for det.
  Tilbage i marts 2001 øn-
sker TDC at sætte en 
antennemast op på 
Birkelse Sportsplads. Det 
skal ske ved, at en 
lystmast udskiftes med en 
cirka 25 meter høj 
gittermast, og teknisk ud-
valg sender derfor ønsket i 
høring hos også Birkelse 
IF.
 -Foreningen spørger så 
mig, hvordan de skal 
forholde sig. Jeg svarer, at 
de kan være godt tilfredse, 
for dette er en god 
mulighed for Birkelse IF til 
at lave en skilling, siger 
Karl Schrøder.
 -Masten skal nemlig sæt-
tes op på jord der er 
tilsikret Birkelse IF, og 
med den praksis, der er i 
kommunen, så er det op til 
foreningerne at få penge ud 

af den jord, 
eksempelvis ved 
at sælger 
bandereklamer, 
sagde Karl 
Schrøder.
  Derfor burde 
Birkelse IF også 
have den 
lejeindtægt på 20.000 kr., 
som kommunen får for at 
stille jord til rådighed for 
TDC's antennemast, 
fastslog Karl Schrøder og 
henviste til et andet 
eksempel.
 -Biersted Antenneforening 
har også en antenne sat op 
på kommunalt ejet jord, og 
antenneforeningen har fået 
en sponsoraftale på den 
mast, sagde Karl Schrøder.
 -Er det ny praksis, at 
kommunen tager alle de 
indtægter, som 
foreningerne har mulighed 
for at lave via den jord, de 
har fået tilsikret? Ellers 
bør de 20.000 kr. gå til 
Birkelse IF, sagde Karl 
Schrøder og opfordrede by-
rådet til sende sagen til ny 
behandling i teknisk 
udvalg.
  Men det faldt ikke i god 
jord hos borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
der først ville vide, hvad 
det betød, at ''kommunen 
havde tilsikret jord" til 
Birkelse IF.
 -Der er ikke tale om, at 
kommunen har tilsikret no-
gen noget jord. Det er 
kommunens jord, og den 
bestemmer, hvem der skal 
spille der. At Birkelse IF så 
får lov til at spille i Birkelse 
og ikke i Aabybro, gør bare 

det hele mere 
praktisk, sagde 
borgmesteren.
 -Det er rigtigt, 
at foreningerne 
må tjene på ban-
dereklamer. Men 
det har aldrig 
været meningen, 

at de penge som 
kommunen tjener, skal 
kanaliseres et 
bestemt sted hen, sagde 
borgmesteren og stillede 
Karl Schrøder et 
spørgsmål.
 -Hvis kommunen udstyk-
ker en byggegrund fra sta-
dion-arealet, vil du så også 
have, at Birkelse IF skal 
have den indtægt?
  Men Karl Schrøder ville 
ikke svare på det 
hypotetiske spørgsmål. 
Erik Ingerslev (SF) bakkede 
borgmesteren op.
 -Dette handler om, at du 
er kommet i klemme, Karl 
Schrøder, fordi du har sagt 
til Birkelse IF, at de kan 
tjene en skilling, og så kan 
de ikke alligevel, sagde 
Erik Ingerslev.
  Han tilføjede, at sammen-
ligningen med masten i Bi-
ersted holder ikke, da der 
forskel i ejerforholdene. 
Det gjorde borgmesteren 
også klart.
 -I Biersted er det antenne-
foreningen, som ejer ma-
sten. I Birkelse er det ikke 
en forening, men en 
virksomhed, der ejer 
masten. Og derfor skal vi 
have en lejeindtægt for at 
stille jorden til rådighed. 
Ellers støtter kommunen 
en privat virksomhed, og 

"Det handler om, at du er 
kommet i klemme, Karl 
Schrøder, fordi du har 
sagt til Birkelse IF, at de 
kan tjene en skilling."

Erik Ingerslev (SF)



det må den ikke, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen, 
inden formanden for 
teknisk udvalg, Jørn 
Krogsgaard (V) frabad sig 
at få sagen sendt tilbage til 
teknisk uvdalg.

 -Det ville jo så være en 
bunden opgave for 
udvalget, sagde Jørn 
Krogsgaard.
  Det øvrige byråd afviste 
også at følge Karl 
Schrøders ønske, men han 

fik lidt trøst med på vejen 
af borgmesteren.
 -Du har da fået gjort op-
mærksom på, at du vare-
tager Birkelse IF's 
interesser, sagde Ole 
Lykkegaard Andersen.

SF har fået fire nye medlemmer
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 16.03.2003

AABYBRO: SF i Aabybro 
Kommune har haft 
generalforsamling, hvor en 
række politiske emner og 
muligheder for at blive 
mere synlige blev 
debatteret, oplyser for-
manden, Jette Staal.
  Hun blev genvalgt til be-
styrelsen sammen med 
Erik Ingerslev, og Karen 
Frøstrup fik genvalg som 
suppleant. Den øvrige 
bestyrelse er Lars Hasager 
samt Per Overgaard og 
Peder Overgaard. 
Foreningen har fået fire 
nye medlemmer og tæller 
nu 16 medlemmer.
  På generalforsamlingen 

blev strukturkommis-
sionens syn på opdelingen 
af landet i 275 kommuner 
vendt.
 -Vi har ikke lyst til at blive 
lagt sammen til alt for 
store enheder. Det er bedre 
med en decentral struktur 
og indflydelsen tæt på. 
Omvendt kan der også 
blive for meget 
tværkommunalt samarbej-
de, da det delvist sætter 
politikerne uden for 
indflydelse. Men vi har 
ikke lagt os fast på noget. 
Selv om vi er imod, at 
prisene for børnepasning 
blev sat op, så er selve 
service-niveauet i Aabybro 
Kommune fornuftigt, siger 

Jette Staal.
  Den verserende debat om 
skolestrukturen blev ikke 
kommenteret.
  Det gjorde derimod den 
borgerlige regering, da 
kredsens 
folketingsmedlem, Lene 
Garsdal, var på besøg.
  Hun fortalte, at SF er sat 
uden for indflydelse med 
en borgerlig regering, som 
læner sig op ad Dansk 
Folkeparti, og at SF derfor 
har svært ved at trænge 
igennem til medierne.
  Hun fortalte også, at det 
nuværende flertal på Chri-
stiansborg ikke har viljen 
til brede forlig.

Farligt kryds bliver sikret
LØSNING: Efter dødsulykke skal veje forskydes, og det skal ske i år
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.03.2003

Selv om dette kryds er overskueligt, er det farligt, og derfor skal vejen forskydes, så krydset ikke længere er firbenet.                 
FOTO: MARTIN DAMGÅRD

Af Martin Frandsen 

BIRKELSE: Det farlige 
kryds mellem Tranumvej 
samt Vedsted Kærvej og 
Østre Mosevej, hvor der 
har været tre dødsulykker, 
skal sikres i år. Det har 
teknisk udvalg besluttet, og 
udvalget har sat næsen op 
efter en tillægsbevilling for 
at have tilstrækkeligt med 
penge til at få arbejdet 
udført.

 -Krydset skal sikres i år. 
Derfor har vi bedt forvalt-
ningen udarbejde 

materiale, så vi 
kan sende arbejdet 
i udbud. Vi skal 
have løst denne 
situation hurtigst 
muligt, så vi 
minimerer risikoen 
for yderligere 
uheld i det kryds, 
siger Erik Ingerslev (SF), 
næstformand for teknisk 
udvalg.

  Det er formanden for ud-
valget, Jørn Krogsgaard (V), 
der har bedt om en 
behandling af sagen som 
følge af dødsulykken i 
krydset i starten af marts, 

hvor en 32-årige 
kvinde omkom i et 
sammenstød med 
en skolebus.
Veje forskydes
Løsningen bliver, 
som anbefalet 
tilbage i 1999 i 
kommunens egen 

trafiksikkerhedsplan, at 
forskyde Vedsted Kærvejs 
tilslutning i Tranumvej 
med 20 meter, så krydset 
ikke længere er firbenet, og 
man ikke kan køre lige 
over.

  Det blev dengang anslået 
at koste ca. 250.000 kr., 

men udvalget har kun 
120.000 kr. til rådighed til 
trafikforbedringer i år, 
hvorfor det er nødvendigt 
med en tillægsbevilling på 
ca. 130.000 kr.
  Det mener Erik Ingerslev 
ikke bliver et problem, og 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V) lovede også 
umiddelbart efter ulykken, 
at der skulle findes midler 
til en sikring afkrydset.
  Selv om oversigtsforhol-
dene er gode, og krydset 
overskueligt, er der sket 
dødsulykker i 1990, 1992 
og 2003. I alt har der været 
11 ulykker på stedet.
Manglede penge
Tilbage i 2000 blev det også 
overvejet at forskyde veje i 
krydset, men det blev ikke 
til noget, fordi kommunen 
ikke havde penge nok, har 

Jørn Krogsgaard tidligere 
oplyst.
  Desuden besluttede tek-
nisk udvalg i slutningen af 
1990'erne at lægge 
rumlefelter på asfalten og 
opsætte samt male 
advarselstavler på asfalten 
for at gøre opmærksom på 
krydset.
 -Selv om der siden har 
været uheld, var det alene 
med materiel skade til følge 
og ikke menneskelige om-
kostninger før ulykken for 
nylig, forklarer Erik 
Ingerslev om, hvorfor 
udvalget ikke tidligere har 
prioriteret en forskydning 
af vejene.
  Prioriteringen af krydset 
på Tranumvej betyder, at 
der ikke er flere midler til 
trafiksikringer i år. 
  Men Lars Højmark, chef 

for den tekniske forvalt-
ning, gør opmærksom på, 
at krydset er den sidste af 
de seks opgaver, som 
kommunen i 1997 satte sig 
for at udføre med 
vedtagelsen af den 
årligt reviderede 
trafiksikkerhedsplan.
  Siden 1997 har kommu-
nen trafiksikret Limfjords-
gade på Gjøl med bytorvet. 
Der er opsat advarsels-
skilte på Kjellerupsvej på 
Gjøl. Der er etableret en 
rundkørsel i krydset 
Tranumvej og GI. Landevej 
ved Birkelse. I Aabybro er 
krydsene Vesterga-
de/Kattedamsvej samt 
Østergade/Torvet sikret i 
forbindelse med byfornyel-
sen på Østergade, oplyser 
Lars Højmark.

«Vi skal minimere 
risikoen for 
yderligere uheld i 
det kryds.»

Erik Ingerslev (SF)
næstformand for 
teknisk udvalg



Veje i udbud
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.03.2003

AABYBRO: Der arbejdes 
fortsat med planerne om 
funktionsudbud af 
vedligeholdelsen af de 
kommunale veje.
  I den kommende tid skal 
teknisk udvalg finde ud af, 
hvilke og hvor mange veje, 
der skal med i 
funktionsudbuddet, 
oplyser Erik Ingerslev (SF), 
der er næstformand for 
teknisk udvalg.
 -Udvalget følger dette her 

tæt, og det er 
planen, at vi skal have hele 
materialet om fordele og 
ulemper klar, så det kan 
indgå i budgetlægningen i 
efteråret, siger Erik Ingers-
lev.
  Der er endnu ikke truffet 
beslutning om, at arbejdet, 
som nu udføres af 
kommunens entreprenør-
afdeling, skal sendes i ud-
bud eller ej.
 -Men det er min per-
sonlige opfattelse, at 

en beslutning vil blive 
truffet i forbindelse med 
forhandlingerne om budget 
2004, da der er en række 
økonomiske spørgsmål, 
som skal afklares i dette, 
siger han.
  Planen er lade private 
virksomheder byde på 
vedligeholdelsen af en del 
af kommunale veje og 
indgå en langtidskontrakt 
på 12 til 15 år.

Debatmøde om 7. klasserne
DIALOG: Centralskole inviterer politikere og borgere til debat

Af Martin Frandsen 

BIRKELSE: Vedsted Cen-
tralskole inviterer alle bor-
gere i kommunen samt re-
præsentanter fra de 
politiske partier til et 
debatmøde om 7. 
klasserne placering, og det 
sker torsdag 27. marts på 
skolen.
 -Vi synes, borgerne skal 
have en mulighed for at 
tale med politikerne om 7. 
klassernes placering, inden 
politikerne træffer et valg 
om dette, siger Bendix 
Lehmann, som er formand 
for Vedsted Centralskoles 
bestyrelse.
  Han peger på, at skole-
bestyrelsen er blevet bedt 
om med udgangspunkt i de 
pædagogiske forhold at 
tage stilling til fordele og 
ulemper ved en flytning af 
7. klasserne, men 
spørgsmålet indeholder 
også en masse følelser og 
hensyn til det lokal-
samfund, som kan riskere 

at miste sine 7. 
klasser.
 -Hvis vi anfører 
argumenter om 
hensynet til 
lokalsamfundet 
i vores hørings-
svar, så vil det 
blive opfattet, 
som vi er gået uden for 
vores mandat. Men disse 
hensyn kan ikke adskilles 
fra debatten om 
placeringen, selv om vi er 
nødt til det i vores hø-
ringssvar. Derfor synes vi, 
at borgere og forældre skal 
have mulighed for at 
komme med deres 
holdninger om dette aspekt 
i debatten om 7. klasserne, 
siger Bendix Lehmann.
  Alle politiske partier og li-
ster i byrådet er inviteret 
til mødet, og han håber, at 
politikerne vil møde op.
 -Vi har selvfølgelig respekt 
for, at ikke alle partier har 
taget stilling endnu, og det 
skal vi nok sikre vil blive 
håndhævet under mødet, 
siger han.

Meninger skal 
høres
Bag indkaldelsen 
til debatmødet 
ligger også et 
demokratisk 
hensyn.
 -Vi arrangerer
mødet for, at 

forældres og borgeres me-
ninger og ængstelse kan bli-
ve hørt og for at gøre dette 
nærværende for 
politikerne, siger Bendix 
Lehmann.
  Baggrunden er, at kultur-
udvalget har bedt alle 
skolebestyrelser 
udelukkende set ud fra 
pædagogiske hensyn tage 
stilling til, om 7. klasserne 
skal blive, hvor de er nu, 
eller samles med 8. og 9. 
klasserne.
  Det er så op til 
skolebestyrelserne at finde 
ud af, hvordan de vil 
inddrage brugerne på 
skolerne, inden bestyrel-
serne skal aflevere et hø-
ringssvar.
  Derefter bliver bestyrel-

"Borgere og fbrældre 
skal have mulighed for at 
komme med deres 
holdninger i debatten om 
7. klasserne."

Bendix Lehmann, 
formand for Vedsted 

serne indkaldt til 
dialogmøde med 
kulturudvalget, hvorefter 
den politiske stillingtagen 
kan gå i gang. 
Socialdemokratiet har 
allerede meldt ud, at 
partiet er imod en flytning 
af 7. klasserne.
  Vedsted Centralskole har 
endnu ikke udfærdiget sko-
lens endelige høringssvar, 
men standpunktet er som 
tidligere omtalt i NORDJY-

SKE en modstand mod, at 
Vedsted Centralskole skal 
afgive sine 7. klasser.
  Samme modstand har
Nørhalne Skole også meldt 
ud, mens Aabybro Skole 
går ind for en samling af 7. 
- 9. klasserne. Biersted 
Skole kan også se de 
pædagogiske fordele ved en 
samling, men forstår de 
små skolers frygt for at 
miste den ældste årgang.
  Såfremt den nuværende 

struktur ændres, er det 7. 
klasserne på Vedsted Cen-
tralskole samt Nørhalne og 
Gjøl skoler, der skal flyttes 
til Aabybro eller Biersted 
Skoler.
  Det vil i givet fald tidligst 
ske i skoleåret 2004/05, 
har formanden for 
kulturudvalget Karlo 
Jensen (V) tidligere oplyst.

Politisk uenighed om udvidelse af firma
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.03.2003

BIRSTED; Biersted 
Teltudlejnings ønske om at 
udvide sine bygninger på 
Nymarksvej i Biersted har 
skabt uenighed i teknisk 
udvalg.
  Et flertal er dog enigt om 
at sende ønsket om en 
udvidelse i høring hos 
naboerne, mens Erik 
Ingerslev (SF) er imod, at 
der gives tilladelse til en 
udvidelse.
  Ønsket er at udvide det 
nuværende maskinhus 
med 315 kvadratmeter til i 

alt 752 kvadratmeter, 
virksomheden hører 
hjemme på en 
landbrugsejendom i 
landzone, hvorfor 
udvidelsen kræver en 
tilladelse fra kommunen.
 -Med udvidelsen over-
sidder man rammerne for 
bebyggelse i området, men 
det vil ikke give problemer 
det pågældende sted, siger 
Jørn Krogsgaard (V), 
formand for teknisk 
udvalg.
  Men Erik Ingerslev er 
uenig.

 -Jeg er af princip imod en 
yderligere udbygning, fordi 
ejendommen ligger i land-
zone, og virksomheden bør 
have hjemme i et indu-
striområde, siger Erik In-
gerslev.
 -Man skal ikke udvide 
landbrugsejendomme til at 
huse større virksomheder, 
så mister vi styringen over, 
hvor vores industri er 
placeret, siger han.
  Planerne om en udvidelse 
er nu sendt i høring hos na-
boerne



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 1. april 2003

Tilstede: Per, Erik og Jette

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden og kommunalpolitik
5. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Vi deltager i det lokale grundlovsarrangement i Aabybro og overdrager derfor vores 
opgaver til grundlovsmødet i Hulen til andre.

Vi deltager i 1. maj mødet i Aabybro - arrangeret af FO - Erik er taler.

ad 4. Vi skal i partiforeningen have en drøftelse af vores holdning til 7. klassernes placering.

Opfordring til at så mange medlemmer som muligt deltager i diskussionen.

ad 5. -

referent: Jette Staal

Lokalplan for en bolig
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 10.04.2003

NØRHALNE: En ny lokal-
plan for området ved 
Birkevej og Husmandsvej 
skal sendes i høring for at 
give mulighed for 
udstykning af en 1.000 
kvadratmeter stor 
boligparcel fra den 
nedlagte landbrugs-
ejendom på Husmandsvej 
24.
  Det har et flertal i teknisk 
udvalg besluttet, oplyser 

formanden Jørn 
Krogsgaard (V).
  Den nuværende lokalplan 
sendes i høring med et til-
læg, som tillader den nye 
boligparcel, der skal have 
vejadgang fra Birkevej.
 -Vi har undersøgt om et 
større område skulle med i 
en ny lokalplan, men det 
har der ikke været 
interesse for, siger Jørn 
Krogsgaard.
  Erik Ingerslev (SF) er i 

mod.
 -Det er ikke længe siden, 
vi lavede en lokalplan for 
området. Den gang spurgte 
vi, om den nye boligparcel 
skulle med i lokalplanen, 
men det var der ikke inter-
esse for. Så kan vi ikke 
komme så kort tid efter og 
lave en ny lokalplan for at 
tilgodese et så lille område, 
siger Erik Ingerslev.

Byrådsmedlem Erik Ingerslev (SF) til venstre, S-formand Bent Jensen og LO-formand Steen Birkeholm mener alle, der stadig er brug for 
arbejdernes internationale kampdag, selv om opbakningen er svigtende og fornyelse tiltrængt.                  foto bent bach

Mørke skyer over 1. maj
BLEV VÆK: Ringe opbakning til LO,s kampdag i lystanlægget
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.05.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Der var kun 
mørke skyer i øst, da LO 
Aabybro i går fejrede 
arbejdernes internationale 

kampdag i Lystanlægget.
  Tyve børn muntrede sig i 
hoppeborgen, mens 40 fri-
villige og tilhørere trak 



"Jeg har det med 1. maj, 
som mange har det med 
juleaften."
Erik Ingerslev (SF), 
byrådsmedlem.

sammen i teltene i ly for 
regn og vind. LO-formand 
Steen Birkeholm kunne 
ikke begrunde de senere 
års faldende opbakning til 
arrangementet: Dog har 
det dårlige vejr spillet ind, 
ligesom dagen ikke blev 
markeret i Aabybro sidste 
år. Men han mener, 
kampdagen skal 
fornyes.
 -Hvordan må jeg være dig 
svar skyldig, men der er 
stadig behov for dagen og 
noget at kæmpe imod, 
nemlig VK-regeringen, 
sagde han.
  Også byrådsmedlem Erik 
Ingerslev (SF) mener, der 
skal ske fornyelse.
 -I dag tager folk deres 
overenskomster som en 
selvfølge. Men 1. maj mar-
kerer de rettigheder, som 
arbejderne har kæmpet 
for. I dag har folk en 
opfattelse af, at deres 
rettigheder er kommet via 
love. Det er de også, men 
først efter at de er opstået 
som krav fra 
arbejderbevægelsen, sagde 
han og pegede på 
ferieloven, 37 timers 
arbejdsuge og barselsorlov.
  Han erkender, de fleste 
ser 1. maj som en fridag, 
men mener ikke, dagen 
skal afskaffes.
 -Jeg har det med 1. maj, 

som mange har 
det med ju-
leaften, siger 
Erik Ingerslev.
  Den 
musikalske 
underholdning 
stod Mølback Band samt 
Jan Larsen og Basse for, 
mens Erik Ingerslev som 
første taler stillede 
spørgsmål ved, om USA 
kan vinde freden i Irak, 
men kom også ind på 
indenrigspolitik.
 -Mange har opdaget, det 
er en farlig leg at give de 
borgerlige så megen magt. 
Arbejdsløsheden stiger 
voldsomt, og kommunerne 
får nye krav langt 
strammere end nogensinde 
tidligere oplevet, sagde 
han.
  Byrådsmedlem Eva Rytter 
(S) fulgte trop og talte om 
kolde vinde og mørke skyer 
over Danmark med 
stigende arbejdsløshed, 
som den borgerlige 
regering ikke gør noget 
ved. Hun stillede også 
spørgsmålstegn ved, om 
USA kunne vinde freden.
  S-kandidat til EU-
parlamentet, Ole 
Christensen, talte om 
forandringer i EU efter 
udvidelsen til 25 lande. 
Det Europæiske Konvent 
arbejder med udkast til en 

ny traktat, som 
skal afleveres i 
juni og 
behandles på 
rege-
ringskonference 
næste år.

 -EU-samarbejdet skal gø-
res mere effektivt og i 
højere grad betjene sig af 
fleksibel rammelovgivning. 
Med 25 lande er det 
afgørende, at Unionen går 
over til flertalsafgørelser, 
og enstemmighed bliver 
undtagelsen til særlige 
tilfælde. Samarbejdet skal 
gøres mere åbent og 
enkelt. EU skal ikke 
blande sig ialt og er ikke et 
alternativ til 
nationalstaterne, sagde 
han.
  Sidste taler var 
folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen (S), som bad 
regeringen holde fingrene 
fra lønmodtagernes 
rettigheder.
 -VK-regeringen skal holde 
fingrene væk fra den dan-
ske aftalemodel, hvor 
lønmodtagere og 
arbejdsgivere i fællesskab 
indgår bindende aftaler, 
sagde han og tilføjede, at 
det danske arbejdsmarked 
kan imødekomme 
EU-udvidelsen, såfremt de 
faglige værktøjer er 
intakte.

1. maj i Lystanlægget i Aabybro
Til børnene var der, balloner, gratis isvafler og en stor 
hoppeborg hvor de muntrede sig hele eftermiddagen. 
Inde i det store telt hyggede de voksne sig.
Aabybro Posten 07.05.2003

Vejrgudeme var ikke med, 
men ellers var det et godt 
arrangement med 
underholdning af Mølback 

Band og Jan Larsen og 
Basse der stod for det 
musikalske.
  SF, Socialdemokratiet, 
AOF og FOA kommune 
klub, havde stande hvor de 

informerede og udelte 
forskellige ting og lavede 
konkurrence mm.
  LO Formand Steen Birke-
holm bød velkommen og 
snakkede om den kedelige 

udvikling på 
arbejdsmarkedet, hvor der 
var blevet betydelig flere 
ledige.
  Den første taler var 
byrådsmedlem Erik 
Ingerslev SF, som talte 
bl.a. om Irak krigen, hvor 
Danmark blev en 
krigsførende Nation og 
man ikke havde fundet de 
masseødelæggelses våben 
som var undskyldningen 
for at gå i krig. Han sagde 
at den eneste bygning der 
ikke var ødelagt var 
olieministeriet, han mente 
man skulle have fulgt FN.
  Han sagde at den danske 
befolkning havde den 
opfattelse at det var lige 
meget hvem der sad på 
regeringsmagten, men tu-
sinde af dansker mærker 
den borgerlige regerings 
politik og man ikke kunne 
tage nok afstand fra den.
  Han sagde bl.a. at når 

den borgerlige regering 
lovede 
skattenedsættelse, bliver 
den finansieret af bl.a. 
nedskæringer, tusindvis af 
lønmodtager mærker den 
borgerlig politik, arbejds-
løsheden stiger, 
råderummet for 
kommunerne bliver 
mindre. Han omtalte 
ordningen med valgfrihed 
på ældre området, hvor det 
har kostet meget at gøre 
sagen klar til udlicitering, 
og det skal gøres selv om 
ingen har klaget. Men man 
skal gøre sig klart at det 
ikke bliver mulig at 
bestemme hvilken person 
man vil have.
1. maj er en dag som man 
kan bruge til at tage 
afstand.
  Den Anden taler var 
byrådsmedlem Eva Rytter, 
som også var inde at vende 
omkring Irak krigen, hun 

sagde bl.a.: 
" hvornår indser USA's 
præsident, at den måde 
han som verdens poli-
timand agerer på skaber 
fjender og kun fjender, 
skaber uligheder, 
utilfredshed og terror. Så 
hvis Anders Fogh skal 
have nogen som helst 
positiv form for rolle i dette 
spil, så skal han kæmpe 
for at finde en demokratisk 
løsning".
  Hun var inde på at det 
samfund som regeringen 
vil have ikke tager ansvar 
for den svage og de 
skattelettelse som 
regeringer lover, vil bliver 
ædt op af brugerbetaling 
på den ene eller anden 
måde. Hun talte om at EU 
med de mange nye lande 
og deres forventninger til 
solidaritet og vilje til at 
dele goderne retfærdig. 
Hun talte også om den 



stigende arbejdsløshed. 
Hun mente der er mange 
områder der trænger sig 
på, der er brug for 
handling og solidaritet.
 Næste taler var tidligere 
borgmester og EU 
kandidat Social-
demokraten Ole 
Christensen Brovst. Han 
talte om EU topmødet i 
København, udvidelsen af 
unionen, som gør at man 
skal have nye traktater, da 
dem som man har lavet for 
6 medlemslande ikke kan 
bruges når man nu er 
oppe 25 lande fra maj 
2004. Han talte om alle de 
gode ting som EU står for, 
men sagde bl.a.: "Men det 
skal også være helt klar, at 
EU ikke skal 
blande
sig i alt, og 
EU er ikke og 
skal ikke være 
nogen 
alternativ til 
nationalstater
ne". EU 
samarbejde 
skal gøres 
mere åben og 
gen-
nemskuelig 
Han var også 
inde på Irak 
krigen og 
mente at Dan-
mark skulle 
have brugt sin 
indflydelse på 
at tale imod 

krig i stedet for at gå med i 
krigen.
  Den sidste taler var 
folketingsmedlem 
Socialdemokraten Bjarne 
Laustsen, som talte om 
bl.a. V-K regeringens 
tvungen deltidslov, hvor 
regeringen sammen med 
Dansk Folkeparti reel 
annullerer eksisterende 
overenskomster og han 
omtalte eksempler på hvor 
ubrugelig loven i grunden 
er. Han talte om 
arbejdsmiljø uden 
sikkerhed hvor 
arbejdsmiljøpakken skal 
skrottes, og det betyder 
blandt andet at 
Bedriftssundhedstjenesten 
og BTS stoppes. Det 

betyder store forringelse på 
den enkelte arbejdsplads. 
Venstres skattestop skal 
finansieres selv om man lo-
vede at det ikke skulle 
koste en eneste offentlig 
arbejdsplads, har man 
alligevel lavet et frontal 
angreb på arbejdstilsynet 
ved at nedskære de 14 
tilsynskredse og lave 4 
nye, hvilket medfører 
afstande fra Skagen til 
Esbjerg, hvorved 
nærheden forsvinder. Han 
var inde på de Tværfaglige 
arbejdspladser og 
sammenlignede det med 
hvad man kunne finde på i 
det daværende kom-
munistiske Sovjet 
Rusland.

Reelt intet frit valg for de ældre
IDEOLOGI: Erik Ingerslev (SF) afviser at ny ordning øger service for 
ældre
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 08.05.2003

VALGET
•Siden 2. maj er alle nye 
brugere af 
hjemmehjælpen blevet 
orienteret om ordningen. 
Til nuværende brugere 
sendes en folder ud.

•Alle kan skifte 
mellem privat og 
offentlig hjemme-
hjælp og omvendt 
med tre måneders 
varsel.

•Kommunen har kontrakt 
med Elite Miljø om at 
udføre praktisk hjælp i 
hjemmeplejen. 
Blæksprutten løser både 
praktiske opgaver og 
pleje.

FAKTA

Af Martin Frandsen

AABYBRO: Reelt betyder 
den nye frit-valgs-ordning, 
hvor ældre kan vælge at få 

hjemmepleje fra enten et 
privat firma eller fortsætte 
med den kommunale servi-

ce, ikke øget service for 
pensionisterne. Det mener 
SF's Erik Ingerslev.
 -Det er som at vælge mel-
lem tre Fiat-forhandlere, 
når man skal ud at købe 
bil. Reelt kan ældre 
udelukkende få de samme 
ydelser, som før ordningen 
blev indført. Den er 
udelukkende et politisk 
felttog fra regeringen, siger 
Erik Ingerslev.
  Også Aabybro lever op til 
folketings-flertallets krav 
om frit valg for ældre. 
Aabybro har indgået 
kontrakt med ét firma, 
som udelukkende tilbyder 
at løse de praktiske 
gøremål, mens aftalen med 
et andet både omfatter 
praktiske samt pleje-
opgaver.
 -Jeg har endnu ikke mødt 
nogle ældre, som har efter-
lyst at kunne vælge mellem
privat og det offentlige, 
siger Erik Ingerslev.
  Han mener derimod, at 
ældre har behov for og øn-
ske om at kunne 
bestemme, om det skal 
være fru Jensen eller hr. 
Hansen, der kommer i 
hjemmet for at udføre 
plejen.
 -Men den mulighed er der 
ikke i den nye ordning. 

Uanset hvem der udfører 
opgaven, vil pris- og 
serviceniveauet være det 
samme. Det siger reglerne, 
den skal være. Og det vil 
stadig være op til 
kommunen eller firmaet at 
bestemme, hvem der skal 
komme i hjemmet. Ellers 
bliver det alt for uoversku-
eligt at planlægge, siger 
Erik Ingerslev.
  Derfor mener han, valget 
står mellem to forhandlere 
med samme mærke og har 
intet at gøre med at øge ser-
vicen for ældre, men er 
udelukkende et klart 
politisk signal.
 -Venstres intentioner er at 
få lagt opgaverne over i 
privat regi, siger han.
  SF'eren tilføjer, at den 
nye service også er en øko-
nomisk byrde for kommu-
nerne, der har brugt 
mange ressourcer på at 
udregne, hvor meget 
hjemmehjælpen koster 
samt få produceret 
materiale om ordningen.
 -Desuden skal kommunen 
være bagstopper, såfremt 
et privat firma 
alligevel ikke magter 
opgaven, siger han.
  Endelig peger Erik 
Ingerslev på, at de private 
firmaer har en fordel, 

nemlig at de må sælge 
tilkøbsydelser til 
pensionisterne, så ældre 
mod ekstra betaling kan få 
løst ekstra opgaver. Men 
det må kommunerne ikke 
tilbyde.
 -Direkte adspurgt har 
indenrigsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) sagt, 
at kommunerne er foran 
på point på dette område, 
derfor skal de private 
firmaer have en fordel med 
tilkøbsydelserne. Det 
bekræfter jo bare, at dette 
handler om at privatisering 
og ikke øget service, siger 
Erik Ingerlsev.

Kommunen får regningen
KASSETÆNKNING: SF utilfreds med, at Staten sender aben videre
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 16.05.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: SF's Erik 
Ingerslev opponerede på 
byrådsmødet onsdag imod, 
at det i høj grad bliver 
kommunerne selv, der skal 
betale regningen, selv om 

det er 
Folketingets flertal, der 
med den ny folkeskolelov 
har besluttet, at eleverne 
skal have flere timer i 
dansk og matematik.
  Han er ikke imod indhol-
det af den nye 
folkeskolelov, men imod 
finansieringen.

Ekstraudgift
 -Den nye lov giver 
kommunen en ekstra 
udgift. Det øgede timetal 
vil i år koste Aabybro 
Kommune 100.000 kr., og 
vi får kun 10.000 kr. til 
dækning fra Staten. Det 
skyldes, at regeringen skal 
have råd til sine 



Øje på pengene
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.05.2003

 • Byrådet har godkendt 
den første opfølgning på 
økonomien, som viser, at 
driftsudgifterne er 154.000 
kr. større end forventet.

  Men Erik Ingerslev (SF) 
efterlyste, at der var blevet 
sat tal på flere af de 
usikkerhedsmomenter, 
som opfølgningen 
viser. Byrådet besluttede 

dog at følge øko-
nomiudvalgets indstilling 
om, at forvaltningerne skal 
gå dybere i tallene til brug 
for politikerne på te-
madagene 13. og 14. juni.

Mindretal imod vest-løsning
FORBINDELSE: SF og Jørgen Hellum vil have ekstra tunnelrør under 
Limfjorden
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.06.2005

"Regeringen skal have 
råd til sine skattelettelser, 
og det sker ved at sende 
regningen for sine 
indgreb videre til kom-
munerne."
Erik Ingerslev (SF)

skattelettelser, og det sker 
ved at sende regningen for 
sine indgreb videre til 
kommunerne i stedet for 
selv at betale dem, sagde 
Erik Ingerslev.
Flere timer
Med den nye lov skal alle 
elever i 1. klasse have 
yderligere 30 timer i dansk 
og 30 timer i matematik 
om året.
  Set over et helt skoleår gi-
ver det kommunen en eks-
traudgift på 250.000 kr. 
Men Karlo Jensen (V) 
efterlyste tålmodighed.
 -Undervisningsminister 

Ulla Tørnæs har 
sagt, at dette er 
Statens udgift, 
sagde han og 
pegede på, at 
Folketinget ikke 
vidste, hvad den 
nye folkeskolelov 
ville komme til at 
koste, da finansloven blev 
vedtaget i efteråret. Og det 
kan være årsagen til, der 
ikke er fuld kompensation 
i 2003 til kommunerne, 
påpegede han og fortsatte 
med at sige:
 -Denne situation er ikke 
ny. De seneste ti år har 
Staten foretaget indgreb 

over for 
kommunerne 
uden at yde 
fuld dækning 
til udgifterne, 
sagde Karlo 
Jensen.
  Lars Larsen 
(S) gjorde op-

mærksom på, at de flere ti-
mer er et krav til skolerne 
og at det derfor ikke er 
muligt for 
skolebestyrelserne at 
forhandle om det, men blot 
må rette sig ind efter 
kravet.

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Flertallet i 
Aabybro Byråd peger på en 
vestlig forbindelse over 
Limfjorden, men et 
mindretal med SF og 
Jørgen Hellum (S) vil 
hellere have 
udvidet den østlige 
forbindelse med flere 
tunnelrør.
  Det står klart efter 
teknisk udvalgs 
stillingtagen til det 
høringssvar til 
Nordjyllands Amt, som 
Nibe har 
udarbejdet på vegne af ti 

kommuner. Det peger på 
en vestløsning, som 
borgmester Ole 
Lykkegaard 
Andersen (V) 
finder bedst for 
Aabybro, men 
Erik Ingerslev 
(SF) er uenig.
 -En øst-
forbindelse vil 
ikke skade Aabybros 
udvikling. Det har vi haft i 
mange år, og intet 
indikerer, det har skadet 
Aabybro. En vestlig 
forbindelse vil kun styrke 
den individuelle trafik på 
bekostning af den 
kollektive. En vestlig 

forbindelse vil øge den 
private trafik, siger Erik 

Ingerslev.
  Jørgen Hellum 
(S) går også ind 
for en østlig 
forbindelse.
 -Jeg anbefaler 
den ny løsning 
med to ekstra 
tunnelrør, fordi 

vi har asfalt nok i forvejen i 
Vendsyssel. En vest-
løsning vil betyde, at store 
arealer jord også syd for 
jorden skal under asfalt. 
Det er jeg i mod. En øst-
løsning er bedst for 
trafikken, siger han.
  Borgmester Ole 

«En vestlig forbindelse vil 
kun styrke den indi-
viduelle trafik på 
bekostning af den 
kollektive."

Erik Ingerslev (SF)

Lykkegaard Andersen 
støtter sig til VVM-
redegørelsen, der ser på 
fordele og ulemper indenfor 
trafikulykker, rejsetid, støj, 
forurening, andre 
miljøhensyn og pris.
 -Sammenfattende er den 
vestlige forbindelse den 
mest fornuftige. Selv om 
den er dyrere end en østlig 
løsning, vil en vestlig 
forbindelse give den størst 
effekt, når man ser på 
trafikkens energiforbrug, 
tidsfaktoren, miljøet og 
forrentning, siger Ole 
Lykkegaard Andersen.
  Men lige så vigtig er for-
bindelsen mellem Aalborg 
og Jammerbugtområdet,
mener han.
 -Det er et problem, at 

Limfjorden er en 
flaskehals. Uden den 
vestlige forbindelse vil der 
stadig være en 
uhensigtsmæssig vejbetje-
ning af Vestvendsyssel, og 
dette spørgsmål handler ik-
ke alene om Aalborgs stil-
lingtagen. Adgangen til 
Aalborg har med sygehus, 
musikhus og banegård stor 
betydning for området, 
siger borgmesteren.
  Han peger på en udreg-
ning, der siger, at med en 
vestforbindelse vil turen fra 
Aabybro til Aalborg Stor-
center blive 16 minutter 
kortere. Man vil spare seks 
minutter til Aalborg 
midtby, og ni minutter til 
Støvring.
Med et ekstra rør kan 

Aabybro-borgere spare tre 
minutter til Storcentret og 
to minutter til Aalborg 
midtby.
  En vestlig forbindelse 
over Lindholm med motor-
vej koster 3,6 mia. kr. og 
2,1 mia. kr. med hovedvej. 
Egholmløsningen med 
motorvej koster 3,1 mia. 
kr. og 1,9 mia. med 
landevej. En løsning med 
ekstra tunnelrør koster 1,5 
mia. kr.
  De ti kommuner bag det 
fælles høringssvar er Aaby-
bro, Pandrup, Brovst, Nibe, 
Støvring, Løgstør, 
Fjerritslev, Nørager, Aars 
og Farsø. Sagen skal 
behandles i amtsrådet og i 
Aalborg byråd i september.

Limfjordsforbindelse deler vandene
INFRASTRUKTUR: SF og en socialdemokrat i mindretal
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 29.06.2003

En af mulighederne er en vest-forbindelse over Egholm.	 	 	 	                                ARKIVFOTO

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Det blev udstil-

let i byrådssalen onsdag af-
ten, at Socialdemokratiet 
internt er uenige om den 

tredje Linfjordsforbindelse. 
Samtidig blev det klart, at 
et mindretal bestående af 



Undersøgelserne viser, 
at en vestforbindelse er 
bedst, når man samlet 
ser på økonomi, for-
rentning, miljø og 
transport-tid. NT peger 
også på en vest-
forbindelse.

Borgmester Ole
Lykkegaard Andersen 

Politikere ud af kommunen
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 30.06.2003

AABYBRO: Jørgen Hellum 
(S) undrer sig over, at 
byrådet altid skal rejse ud 
af kommunen, når det skal 
på budgetseminar. I år går 
turen eksempelvis til 
Hanstholm.

 -Hvorfor kan vi ikke holde 
disse temadage et sted her 
i kommunen. Vi har 
udmærkede muligheder for 
det på den Økologiske 
Efterskole, Nordjyllands 
MedieCenter eller 
Skeelslund, sagde 

Jørgen Hellum på byråds-
mødet. Han fik opbakning 
fra Inge Pedersen samt fra 
Grethe Dragsbæk. Borgme-
ster Ole Lykkegaard Ander-
sen (V) afviste ideen.
 -Vi har tidligere prøvet at 
holde tema-  

møderne i vores egen 
kommune, uden at det var 
en succes. Så har folk 
nemlig en tendens til at gå 
hjem, før vi er færdige og ik-

ke møde op til møderne, 
sagde Ole Lykkegaard An-
dersen (V). Og Erik Ingers-
lev fandt det nødvendigt at 
give borgmesteren med-

hold. Han mener, at det er 
svært at få samme 
tilslutning til møderne, 
hvis det foregår tæt på, 
hvor folk bor.

Lang debat om lille lokalplan
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 01.07.2003

Af Martin Frandsen

NØRHALNE: På det sidste 
byrådsmøde inden 
sommerferien skete det 
yderst sjældne, at der 
måtte afstemning til om et 
forslag til en lokalplan. 
Den skal tillade opførelsen 
af en enkelt parcel syd for 
Birkevej.
  Flertallet har sendt 
planen til høring. For 
stemte Venstre og 
Socialdemokratiet - Inge 
Pedersen undtaget, da hun 
undlod at stemme. Imod 
stemte SF og Grethe 
Dragsbæk (Å).
 -Vi kan ikke gå ind for pla-
nen, fordi den er for kun 
en enkelt parcel. For cirka 
fem år siden blev ejeren af 
parcellen spurgt, om han 
ville have området med i 
den lokalplan, som vi den 
gang lavede for fire nye 
parceller på vejen. Men det 
var der ikke ønske om, 
sagde Erik Ingerslev.
  Han oplyste, at i septem-
ber 2001 fik teknisk 
udvalg så en ansøgning om 
at føre området til byzone, 
så der kunne blive en 

parcel, men udvalget sagde 
nej til at lave en lokalplan 
for bare én parcel.
 -Derfor overrasker det, at 
der bare et år efter er 
flertal i udvalget for at lave 
en lokalplan. Jeg 
fastholder det synspunkt, 
som et enigt teknisk 
udvalg havde i september 
2001, sagde Erik Ingerslev, 
som mener, det er 
betænkeligt at lave 
lokalplaner for enkelte 
parceller.
 -Det vil danne præcedens. 
Alle andre med grønne om-
råder, som støder op til by-
erne, kan nu forvente at få 
lov til at bygge. Byrådet vil 
miste overblikket og styrin-
gen over udviklingen af 
byområderne. Det vil blive 
dyrt at skulle udarbejde lo-
kalplanforslag hver gang, 
der er et ønske om at få en 
bolig, sagde Erik Ingerslev.
  Kritikken blev afvist af 
Jørn Krogsgaard (V), for-
mand for teknisk udvalg.
 -Der bliver skudt helt over 
målet. Denne parcel ligger 
helt op til bygrænsen og til 
eksisterende kloak og vej, 
det var noget helt andet, 
hvis den ikke gjorde det. 

Lokalsamfundene skal 
have mulighed for at 
udvikle sig, og jeg skal som 
borgernes 
repræsentant se, om dette 
er en god ide og ikke på, 
hvad der skete for fem år 
siden, sagde Jørn 
Krogsgaard.
  Inge Pedersen afholdte sig 
fra at stemme.
 -Jeg er bekymret, fordi det 
i nogle tilfælde ser ud til at 
være lettere at få ændrin-
ger igennem end i andre. 
En borger på Gjøl, som vil 
have et areal overført fra 
landzone til 
sommerhusområde, har 
fået at vide, at han skal 
vente til næste år, når vi 
reviderer kommuneplanen. 
Den besked burde også 
gælde for denne parcel, 
sagde hun.
  Grethe Dragsbæk sagde, 
at en lokalplan er til for at 
blive overholdt.
 -Hvorfor skulle vi ellers 
lave den. Derfor kan jeg 
ikke gå ind for dette, sagde 
hun.
  Det blev vedtaget at 
sende forslaget til 
lokalplanen til høring indtil 
3. september.

SF og Jørgen Hellum (S) 
går ind for et ekstra 
tunnelrør, mens det øvrige 
byråd vil have en vest-
forbindelse.
  Debatten udsprang af et 
spørgsmål fra en tilhører, 
nemlig formand for 
Venstre i Aabybro Lars 
Christiansen. Kommunen 
har allerede givet sit 
høringssvar og peget på en 
vestlig forbindelse.
 -Undersøgelserne viser, at 
en vestforbindelse er 
bedst, når man samlet ser 
på økonomi, forrentning, 
miljø og transporttid. NT 
peger også på en vest-
forbindelse, sagde 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Karlo Jensen (V) tilføjede, 
at en vest-løsning vil gavne 
udviklingen af Aabybro og 
Jammerbugten. Den vil be-
tyde en meget mindre 
transporttid eks. til 
industrierne i Pandrup.
 -Derfor er det skammeligt, 
at byrådet ikke er enig i 
denne sag, sagde han.
  Erik Ingerslev (SF) anbe-
faler en øst-løsning og hen-
viste til borgmesterens 
oplysninger til 
NORDJYSKE, hvor Ole 
Lykkegaard Andersen 
peger på, at transporttiden 
til City Syd forkortes med 
et kvarter med en 
vestforbindelse.

 -Det er ikke 
sikkert, at  de-
tailhandlen i 
Aabybro synes, 
det er godt. 
Desuden vil en 
vest-forbindelse 
skade den 
kollektive trafik. 
Egoistisk set vil 
en 
vestforbindelse 
være mest magelig for 
Aabybroborgerne. Men ud 
fra et samfundsøkonomisk 
synspunkt er det bestemt 
ikke den bedste løsning, 
sagde han.
  SF'eren mener, privat-
bilismen vil stige med en 
vest-forbindelse, og han vil 
hellere have investeringer i 
den kollektive trafik.
 -I dag er der ingen proble-
mer med infrastrukturen 
til virksomhederne i 
Pandrup, så den må være 
god nok. Og motorveje 
giver ingen garanti for 
udvikling og beskæftigelse, 
det viser situationen på 
Lolland/Falster, sagde han 
og fik opbakning fra Jør-
gen Hellum (S).
 -Når vestforbindelsen 
betyder, at vi skal ud til 
rundkørslen ved lufthaven, 
så kan vi lige så godt køre 
til Vestbjerg og tage den 
nuværende motorvej. Et 
ekstra tunnelrør vil 
afhjælpe de nuværende 

problemer, 
sagde Jørgen 
Hellum, men 
blev sagt imod 
af partifællen 
Lars C. Larsen.
 -Det er vigtigt 
at styrke 
vestområdet og 
lufthavnen. Et 
ekstra tunnel-
rør vil bare 

betyde en øget ophobning 
af biler ved tunnellen, 
sagde han.
  Karl Schrøder (S) 
påpegede, at NORDJYSKE 
tidligere har spurgt til 
borgmestrenes og 
partiernes holdning.
 -Vi gik indtil fornylig ind 
for en vest-forbindelse, 
men nogen tog skade af at 
se en rapport og er så 
faldet fra. Det er også ok, 
men for Jammerbugtens 
og Aabybros synspunkt, så 
skal vi have en 
vestforbindelse, sagde Karl 
Schrøder henvendt til 
partifællen Jørgen Hellum, 
som straks svarede.
 -Det kan godt være, jeg 
har taget skade af at læse 
rapporten. Er det derfor du 
ikke tør læse den, spurgte 
Jørgen Hellum.
  Socialdemokratiets  grup-
peformand Eva Rytter og 
Birger Fischer (V) havde 
begge meldt afbud til by-
rådsmødet.

Stort modeshow og koncert
CAT-WALK: Politikere går mannequin
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 02.08.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Der sker for lidt 

i Aabybro by.
  Det mener Torben Chri-
stiansen fra diskotek Skip-
per Clement. Derfor 
arrangerer han 6. 

september et stor 
modeshow med deltagelse 
af de fleste af byens 
tøjbutikker, og nogle af by-
rådets medlemmer skal gå 



mannequin, og bagefter er 
der gratis koncert med 
Bjørn og Okay.
 -Der kan sagtens ske no-
get mere her i byen. Det 
trænger det til, og det er 
rart, når butikkerne står 
sammen om nogle 
arrangementer, siger 
Torben Christiansen.
  Derfor har han fået 
tilsagn fra Søren Thomsen 
om, at Aabybro 
Teltudlejning stiller telte, 
scene og catwalk op bag 
Skipper Clement på hele 

strækningen mellem 
Nørresundby Bank og Spar 
Nord.
 -De fleste af byens tøj-
forretninger har allerede 
sagt ja til at være med i 
modeshowet, ligesom en 
guldsmed deltager. De vil 
komme med både 
professionelle 
mannequiner og med ama-
tører, siger Torben Christi-
ansen, som stadig er i færd 
med at kontakte butikker.
 -Desuden har en stor del 
afbyrådet sagt ja til at gå 

catwalk. Det gælder blandt 
andre borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen, Eva 
Rytter, Jørn Krogsgaard, 
Erik Ingerslev og Annemie 
Pedersen, fortæller 
indehaveren af Skipper 
Clement.
  Efter modeshowet bliver 
der asfaltbal med Bjørn og 
Okay, ligesom man kan be-
stille spisning eller selv 
tage mad med, oplyser 
Torben Christiansen.

Udsigt til bredt budgetforlig

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Går det som 
borgmesteren og de øvrige 
partiers gruppeformænd 
prædiker, så vil alle 17 
byrådsmedlemmer bakke 
op bag vedtagelsen af 
kommunens budget 2004, 
der kommer til at 
indeholde besparelser og 
forringelser af service-
niveauet.
  Det oplyser Ole 
Lykkegaard Andersen (V), 
Eva Rytter (S), Grethe 
Dragsbæk (Å) og Erik 
Ingerslev (SF) efter 
byrådets budgetseminar.
  Endnu er politikerne ikke 
så langt i arbejdet, at de 
kan udpege hvor og hvor 
meget, der skal spares, og 
på det punkt kan der opstå 
uenighed varsler Eva 
Rytter.
  Venstre melder ud, det er 
nødvendigt at spare cirka fi-
re mio. kr. på kommunens 
drift. SF mener tre til fire 
mio. kr., hvorimod 
Socialdemokratiet kun ser 

behov for 
besparelser på 
et par millioner 
kroner. 
Borgerlisten i 
Aabybro har 
endnu ikke lagt 
sig fast på et beløb.
 -Det er forskelligt, hvor 
meget partierne mener, det 
er nødvendigt at styrke 
kassebeholdningen, men vi 
ér nødt til at spare, siger 
Eva Rytter.
 -Vi har jo ikke mulighed 
for at sætte skatten op, og 
vores skattegrundlag ser ik-
ke ud til at stige, da vi ikke 
som tidligere får mange 
nye borgere med høje 
indtægter. Samtidig kan vi 
ikke blive ved med at tære 
på kassebeholdningen, 
siger hun.
  Besparelserne ventes at 
blive spredt ud i stedet for 
at ramme ét område.
 -Idag har vi jo det service-
niveau, som vi mener, at vi 
bør have. Derfor kommer 
ét enkelt område ikke til at 
holde for, men vi vil spare 
lidt på alle områder, siger 
Ole Lykkegaard Andersen.

  Han mener, at 
der enighed om 
at sætte cirka 14 
millioner kroner 
af til 
anlægsbudgettet 
næste år, da der 

venter et par store opgaver.
 -Vi er enige om, at moder-
niseringen og udvidelsen af 
Aabybro Skoles indskoling 
skal gøres færdig, og at der 
skal sættes penge af til sko-
lens p-plads, men vi har 
ikke taget stilling til, om 
der skal sættes penge af til 
en legeplads, siger han.
 -Desuden skal der ske en 
ny byggemodning af 
grunde i 
Thomasmindeparken i Aa-
bybro til en pris af cirka 
4,5 millioner kroner, 
ligesom den nuværende 
byggemodning skal gøres 
færdig med hensyn til 
vejforhold, gadelys og 
fortov ved 
Thomasmindeparken. Det 
vil koste cirka 3,5 millioner 
kroner, siger 
borgmesteren.
  Partierne er enige om 
nødvendigheden af at 

" Idag har vi jo det 
serviceniveau, vi bør ha-
ve, men vi må spare lidt 
på det hele."

Borgmester 

stramme op på driftsudgif-
terne, og denne gang har 
hverken Socialdemokratiet 
eller SF foreslået at øge ind-
tægterne via skattestignin-
ger eller hæve grundskyl-
den.
 -Et flertal i Folketinget har 

meget stærkt meldt ud, at 
der ikke må være skatte-
stigninger. Ud fra det 
forsøger vi at være 
konstruktive i 
budgetforhandlingerne, 
men kan vi ikke blive 
enige, ligger der helt andre 

forudsætninger til grund 
for vores budgetforslag, 
varsler Erik Ingerslev (SF).
  Økonomiudvalget arbej-
der videre med budgettet 
idag og næste onsdag, og 
første behandling i byrådet 
er 17. september.



AABYBRO

Bestyrelsesmøde den 28. august 2003

Tilstede: Per, Peder, Erik og Jette.

dagsorden
1. dirigent
2. protokol
3. meddelelser
4. byrådsdagsorden
5. kommunalpolitik
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Fra amtet: Vores forslag til en østforbindelse over fjorden fastholdes i amtsrådet.

Det næste grundlovsmøde bliver det sidste grundlovsmøde under Grete Munch. Der vil blive 
udarbejdet et festskrift med grundlovsmødets historie.

Der kommer "Amtsnyt" den 15. november.

Næste SF-arrangement i november på Halkær Kro bliver med Johnny Madsen.

Der afholdes ekstraordinært EU-landsmøde i Aalborg den 25. - 26. oktober.

ad 4+5. Byrådsdagsordenen gennemgåes.
Der afholdes budgetseminar i weekenden. Vi aftaler at holde et ekstraordinært møde den 1. 
september med henblik på at drøfte vores holdning til budgettet.

ad 6. Vi aftaler at holde et møde i efteråret om strukturkommisionens konsekvenser af 
kommunerne og amtet. Vi vil invitere Kristian Touborg og regner med at holde mødet i 
oktober/november i SiD.

referent: Jette Staal

Rød løber og asfaltbal
FEST: Aabybros borgere i festhumør
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 08.09.2003

Af Anne Blume Schmidt

AABYBRO: "Lad mig se dig 
gå frem og tilbage" drøner 
det fra højtalerne i 
festteltet i Aabybro. Det 
store asfaltbal med 
modeshow og koncert er 
igang. Det er Torben 
Christiansen, der ejer 
diskoteket Skipper 
Clement, der står for 
arrangementet.
  På det røde podie afløser 
smarte modeller hinanden. 
Både børn, unge og 
byrådspolitikere viser tøj 
og hårmode fra byens 
butikker.
  I omklædningsrummet 
bliver tøjstativerne flittigt 
brugt, og der summer af 
hektisk aktivitet.
 -Jeg er nervøs, men det 
bliver også sjovt at gå 
modeshow, siger Birgitte 
Thomsen, der skal vise 
sportstøj på podiet.
 Inde i det store telt venter 

de mere end 300 gæster 
spændt på at se, hvad 
modellerne præsenterer. 
Forinden har mange spist i 
teltet, hvor snakken bruser 
op under teltdugen.
 -Man møder mange, som 
man måske ikke har talt 
med længe. Det er et rigtig 
godt initiativ, siger Kirsten 
Møller.
  En model viser dametøj, 
og slæber en kunstig ræv 
hen ad podiet.
 -Tøjet er vist fra Hamborg, 
siger aftenens konferencier 
Mikkel Steen Pedersen, der 
prøver at nå at fortælle om 
alle de forskellige 
beklædningsgenstande.
  Aabybros byrådspolitikere 
har også fundet vej til mo-
deshowet.
 -Det er naturligt at vi som 
politikere bakker op om ar-
rangementet, siger Erik In-
gerslev.
 -Det er godt at se, at vi og-
så kan lave noget fælles 
her i Aabybro, som man 
ser i andre mindre 

lokalsamfund, siger han.
  Der er stor jubel blandt 
publikum, da politikerne 
går catwalk iført 
efterårsmoden.
  Det er et blandet publi-
kum af både unge og 
gamle, men festdeltagerne 
er kommet til fest af 
forskellige grunde.
  De unge vil gerne se mo-
deshow, mens mange af de 
lidt ældre glæder sig til at 
Bjørn og Okay senere 
spiller op på scenen.
  Det er lang tid siden, at 
bandet sidst spillede i 
Aabybro.
 -Jeg har glædet mig til at 
spille her i aften, og vi 
lader publikum hjælpe 
med at bestemme, hvad vi 
skal spille, siger forsanger 
Bjørn Hansen.
  De festklædte Aabybro 
borgere dansede til den 
lyse morgen. Først klokken 
syv søndag morgen sagde 
de sidste gæster farvel.

Succesfuld 
koncert og 
modeshow på 
Skipper Clement
AabybroPosten 10.09.2003



Sedler med beskrivelser af modellernes tøj blev gjort klar bag podiet, hvor der  var hektisk 
aktivitet.                 FOTO: MARTIN DAMGÅRD

Ca. 370 mennesker var 
mødt op til spisning før 
modeshow og Bjørn & 
Okay koncert. Det store 
antal spisende gæster 
gjorde at der var stor 
travlhed i køkkenet hos 
Kim Chi Spisehus. Det er 
første gang at de har 
bespist så mange 
mennesker på en gang.
  Efter spisningen var vel 
overstået bød aftenens kon-
ferencier Mikkel Steen Pe-
dersen velkommen til afte-
nens store modeshow, 
hvor der blev vist tøj fra 
byens modeforretninger.
  De flotte modeller viste 
udover det flotte tøj også 
smykker og hårmode.

  

Også Aabybro Byråd havde 
valgt at bakke arrange-
mentet op ved at gå 
catwalk, til stor jubel for 
publikum, der klappede 
taktfast og længe af de 
lokale politikere.
  Bjørn & Okay var klar til 
at spille op til asfaltbal 
efter modeshowet, og det 
tog ca. 3 sekunder at fylde 
dansegulvet.
  Torben Christiansen fra 

Skipper Clement, kunne 
glæde sig over ca. 1000 
besøgende i løbet af hele 
aftenen, og der blev danset 
og festet til den lyse 
morgen.
  Gitte og Torben 
Christiansen takker for 
den store opbakning der 
har været blandt byens 
erhvervsdrivende - uden 
dem kunne arrangementet 
ikke gennemføres.

Forlig i fare for at forsvinde
MINUS TIL PLUS: Venstres større sparekrav 
møder modstand hos SF og Socialdemokratiet
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 13.09.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Et samlet byråd 
er enig om en række 
mindre justeringer af 
driftsbudget 2004 samt 
store dele af 
anlægsbudgettet, men der 
venter vanskeligheder i for-
handlingerne om 
størrelsen på 
yderligere 
besparelser.  
Økonomiudval
get har sendt 
et korrigeret 
basisbudget til 1. 
behandling i byrådet 
onsdag 17. september.
  Det indeholder et minus 
på bundlinien på 
1.237.000 kroner, og der 
er indeholdt et 
anlægsbudget på 19 mio. 
kr. inkl. 5,5 mio. kr. til 
kloaksaneringer.
  Derfor skal der nu for-
handles om størrelsen på 
besparelsen.
  Venstre lægger op til, at 
driften skal reduceres med 
tre mio. kr., mens hverken 
Socialdemokratiet eller SF 
er villige til at gå så langt.
 -Vi skal finde knapt tre 
mio. kr., siger borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), der ikke kan udpege, 
hvilke områder det skal 
ramme.  
  Dog afviser han, at 
pengene findes ved at 

sætte brugerbetalinger i 
vejret.
Skyder over målet
Men Socialdemokratiet me-
ner, at Venstre skyder over 
målet.
 -Det ville betyde, at vi 
skulle skære for dybt. Vi er 
enige om, at vi skal spare 
på driften, og vi arbejder 
for at være loyale overfor 

aftalen mellem 
regeringen og 
Kommunernes 
Landsforening om 
en max. vækst i 
kommunerne på 

0,7 procent, siger Eva 
Rytter (S).
 -Det betyder også, at vi 
skal finde reduktioner, 
men det er i overkanten at 
spare tre mio. kr. Vi er 
indstillet på et bredt forlig 
og håber på et kompromis, 
siger hun.
  Derimod er Erik Ingerslev 
(SF) blevet mere pessimis-
tisk om mulighederne for 
bred enighed.
 -Det er blevet sværere, si-
den vi var på 
budgetseminar. Vi er ikke 
enige i prioriteringen i det 
budget, der er sendt til 1. 
behandling, siger han.
 -Der er afsat for store 
midler på anlægsbudgettet 
til vedligeholdelse af byg-
ninger og opfølgning på
borgermøderne set i lyset 
af underskuddet på 
driften, siger Erik 

Ingerslev.
  Han mener, der bør skæ
res i ovennævnte to poster 
på anlægsbud-
gettet til fordel for 
driftsbudgettet.
 -Vi arbejder stadig for et 
bredt forlig, men det er 
blevet vanskeligere. Vi er 
imod større besparelser på 
især skoleområdet, men og-
så inden for 
børnepasningen og 
ældreområdet, siger han.
  Derimod synes der enig-
hed om de største poster 
på det fremsendte 
anlægsbudget.
 -Men man kan endnu ikke 
konstatere, at vi er enige 
om anlægsbudget 2004. 
Der kan stadig komme 
mindre reduktioner og nye 
ønsker, understreger 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V).

PENGE TIL ANLÆG
• Forslag til 
anlægsbudget 2004 
indeholder bl.a.300.000 
kr. til IT i 
folkeskolen.
• Bygningsvedligehol-
delse 1,3 mio. kr.

•Brovedligeholdelse 
450.000 kr.
• Vejbelysning 
300.000 kr. 

• Materiel til 
entreprenørafd. 

300.000 kr.
• Anlæg af grønne 
områder 100.000 kr.
• Energibesparende 
foranstaltninger 
500.000 kr.
• Forbedret arbejdsmiljø
500.000 kr. 
• Færdselssikkerhed 
60.000.

FAKTA

"Tre mio. er for meget at 
spare."

Eva Rytter (S)

Enige om mindre dele af budgettet
ROKERINGER: Pædagogisk støttekorps og Solsikken 
flytter til Fritteren
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 13.09.2003



Forlig med besparelser er på vej
BUD: Venstre, Socialdemokratiet og Borgerlisten skal finpudse forslag 
til budgettet
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.09.2003

Af Martin Frandsen

AABYBRO: Venstre, Social-
demokratiet og 
Borgerlisten i Aabybro 
leverer stemmerne bag 
kommunens budget 2004, 
når det skal andenbe-
handles og formentlig ved-
tages i byrådet onsdag 8. 
oktober.
  Forliget indeholder et an-
lægsbudget på ca. 18 milli-
oner kroner, samt en 
besparelse på driften på 
2,5 til 3 millioner kroner.
  Det synes en realitet efter 

byrådsmødet onsdag aften, 
hvor SF klart signalerede, 
at forhandlingerne går i et 
spor, hvor partiet ikke kan 
være med.
  Efter byrådsmødet blev 
der stort set opnået 
enighed om et resultat 
mellem Venstre, 
Socialdemokratiet og 
Borgerlisten.
Uenige om vejudbud
Men en af knasterne er 
spørgsmålet om vedligehol-
delsen af kommunens veje 
skal sendes i udbud eller 
ej.
  Heller ikke internt i Ven-
stre eller i 

Socialdemokratiet er der 
enighed om punktet.
  Det ønsker borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V) dog ikke at 
kommentere. Tilgengæld 
bekræfter han forliget 
mellem V, S og Å.
 -Vi er på vej til et fornuf-
tigt forlig. Der kan stadig 
opstå små korrektioner af 
det anlægsbudget, som var 
lagt frem til første behand-
lingen, siger han.
 -På driften sigter vi efter 
en opstramning på 2,5 til 3 
mio. kr, så vi kan lægge 
1,5 mio. kr. i kassen til 
uforudsete udgifter næste 

år, siger 
borgmesteren.
  Han vil ikke 
oplyse, hvor 
og hvordan 
besparelserne skal findes.
 -Det kan jeg ikke. Vi skal 
nu til at finpudse budget-
forslaget, inden vi senest 
tirsdag skal aflevere vores 
ændringsforslag, siger han.
Svære besparelser
I byrådssalen gjorde Eva 
Rytter (S) det klart, at det 
er svært at finde 
besparelser på skole, børne 
og ældre-områderne.
 -Det er ikke vores livret, 
og vi har længe overvejet, 
hvordan vi kan få en 
løsning, som vi kan leve 
med. Vi er nødt til at 
dæmpe væksten i 
driftsudgifterne, og at fore-
slå en skattestigning er 
som at slås med vejrmøller, 

sagde den 
socialdemokratiske 
gruppeformand.
  I 
Socialdemokratiet 

er der delte meniger om et 
udbud af 
vejvedligeholdelsen er en 
god ide eller ej.
 -Vi har nu et grundlag for 
at sende arbejdet i 
licitation. Så må vi se, om 
vi kan få en aftale, vi kan 
gå ind for, siger Eva Rytter
 -Problemet er, at vi med 
en aftale binder mange pen-
ge fast til området i mange 
år, siger hun.
  I partiernes budgetforslag 
2004 er der indregnet en 
besparelse på 400.000 kr. 
på området.
 -Opnår vi ikke besparel-
sen må vi finde beløbet på 
anden vis, siger Eva Rytter.

"Vi er på vej til et forlig."
Ole Lykkegaard 
Andersen V.

Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) 
venter bredt forlig klar til andenbehandlingen 
i byrådet 8. oktober.

SF vil ikke spare på skolerne
ALTERNATIV: Partiet hælder til højre grundskyld og besparelser på 
veje og gadelys
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 19.09.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: SF vil ikke være 
med i budgetforliget grun-
det udsigten til besparelser 
på skoler og institutioner, 
oplyser Erik Ingerslev efter 
1. behandling af budgettet.
 -Vi vil ikke spare på skoler 
og børneinstitutioner over-
hovedet. Det er altid disse 
områder, som skal holde 
for, når der skal spares, 
siger Erik Ingerslev (SF).
 -Vi føler os ikke forpligtet 
af flertallet i Folketinget, 
som for enhver pris vil 
have en skattelettelse der 
alligevel er så lav, at ingen 
ønsker den, siger han.

 -Og hvis prisen er bespa-
relser på skoler og 
institutioner, så vil vi 
hellere bruge pengene på 
at udvikle dette område, 
siger han.
  SFs ændringsforslag kom-
mer til at ligge tæt på 
partiets budgetforslag til 
2003 med besparelser på 
det tekniske område. Det 
betyder nedklassificering af 
veje og gadelys og 
forhøjelse af grundskylden.
  Erik Ingerslev mener, det 
er uholdbart, at aftalen 
mellem KL og regeringen 
kun tillader vækst i 
kommunens driftsudgifter 
på 0,7 pct.
 -For Aabybro Kommune 

svarer det til en vækst på 
to mio. kr. Vi kan se 
allerede nu, at den vækst 
vil blive spist op af ekstra 
udgifter til forsikringer, 
Kommunedata og Zealand 
Care næste år. Så er der 
ikke meget tilbage at 
udvikle kommunen for, 
siger Erik Ingerslev.
  SF er også gledet hurtigt 
ud af forhandlingerne. 
 Vi har ikke brugt megen 
energi på at forhandle med 
SF, når de er ligeglade med 
aftalen mellem regeringen 
og KL og bare vil løse pro-
blemerne ved at sætte 
skatten op, siger 
borgmester Ole Lykkegaard 
Andersen (V).

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Byrådet er 
enige om mindre 
korrektioner på det 
budgetforslag 2004, som 
skal 1. behandles i byrådet 
17. september. Enigheden 
omhandler ændringer på 
driftsbudgettet, som 
hovedsagligt skyldes 
ændringer i kommunens 
struktur.
  Fra skoleåret 2004/05 
skal de tre modtageklasser 
samles til én, da der er 
færre flygtninge i 
kommunen.
  Det betyder også færre to-
sprogede medarbejdere. 
Det giver samlet en 
besparelse på 550.000 kr. 
fra august 2004 og derefter 
en årlig besparelse på 1,65 
mio. kr.
  Desuden afskaffes buffe-
ren på 300.000 

kr. til uventet flere 
skoleelever, ligesom der 
spares samme beløb efter 
indførelse af IP-telefoni.
 -Vi har planer om at flytte 
kommunens støttepæda-
gogkorps fra villaen på 
Anlægsvejen til Fritteren 
samt flytte børne- og 
familie-institutionen 
Solsikken fra Kærvej til 
Fritteren. Det vil give en 
samlet besparelse på 
70.000 kr. fra august 2004 
og på årsbasis 150.000 kr.
  Dermed mangler stadig 
besparelser på 1.237.000 
kr. for at få balance i 
budgettet.
  På anlægsbudgettet på 19 
mio. kr. inkl 5,5 mio. til 
kloaksaneringer synes det 
afgjort, at de først afsatte 
fem mio. kr. til 
skolerenoveringer fjernes.
  I stedet gøres indskolin-
gen på Aabybro Skole fær-
dig, og der afsættes én 

mio. kr. til at udbedre 
skolens p-forhold.
  Der skal bruges 3,4 mio. 
kr. til den lovede 
udbygning af 
Thomasmindevej og andre 
2,7 mio. kr. til bygge-
modning af 20 nye grunde 
i Thomasmindeparken. 
Med i budgettet er 
indtægter fra salg af fem 
grunde.
  Til vedligeholdelse af byg-
ninger er afsat 1,3 mio. kr. 
og én mio. kr. til 
vedligeholdelse af veje. Den 
digitale forvaltning koster 
en mio. kr. og til 
opfølgning på borger-
møderne samt udviklings-
midler er afsat endnu en 
mio. kr.
  Derimod er der ikke pen-
ge til renovering af 
Aabybro Bibliotek, da der 
arbejdes med en ide om en 
kombination af skole- og 
almindelige biblioteker.



 -Den forrige og den nu-
værende regerings Plan 
2010, om at tøjle væksten i 
den offentlige sektor, er for-
nuftig, sagde borgmesteren 
under byrådsdebatten 

onsdag, hvor partifællen 
Karlo Jensen skosede SF.
 -Jeg håber, de fleste i by-
rådet vil tage ansvar for 
budgettet. Ingen af os 
synes, det er sjovt at skulle 

spare, men det er i god tid, 
at SF har spillet ud, at de 
vil have rene hænder og 
ikke være med til noget 
som helst, sagde han.

SF imod licitation på vejområde
LÅST: Et udbud af vedligeholdelsen kan betyde større besparelser på 
skoler og institutioner på sigt
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.09.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: SF kan ikke gå 
ind for, at vedligeholdelsen 
af kommunens veje bliver 
sendt i udbud hos 
virksomheder. Men 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
mener, at det er en god 
ide.
  Licitation på området er 
et af elementerne i 
forhandlingerne om budget 
2004.
 -Vi er bange for, at vi låser 
os fast på et niveau, så vi 
ikke kan bruge 
vejvedligeholdelsen som et 
parameter under 
kommende budgetforhand-
linger, siger Erik Ingerslev 
(SF).
  Grundlaget for en udlici-
tering af området er en 15 
år lang kontrakt.
 -Vi vil ikke låse os fast til 
en bestemt udgift på dette 
område så længe. Det vil 
betyde, at kommunen i 
fremtiden ikke kan spare 
penge på dette område og i 
stedet kan blive nødt til at 
skære kraftigere på de 
bløde områder, som skoler, 
børneinstitutioner og 
ældreområdet, siger Erik 
Ingerslev.

  Han oplyser, at der på tek-
nisk udvalgs seneste møde 
med Vejdirektoratet, som 
hjælper kommunen med at 
udarbejde udbudsmateria-
let, blev fremlagt en udgift 
på tre millioner kroner år-
ligt i 15 år til vedligeholdel-
sen af vejene.
 -Det ligger 300.000 til 
500.000 kroner over det be-
løb, vi årligt bruger på 
området i dag, siger 
SFeren.
  Han mener, det nuværen-
de beløb er tilstrækkeligt.
 -Det afhænger selvfølgelig 
af, hvilke standard man vil 
have, men generelt er 
kommunens vejnet ikke 
alarmerende, siger han.
  Erik Ingerslev medgiver, 
at et funktionsudbud vil 
give vedligeholdelsen af 
vejene et løft her og nu 
samt sikre en minimums-
standard de kommende 15 
år.
 -Men vi må ikke afskrive 
os muligheden for at 
inddrage det i 
budgetforhandlingerne i så 
lang tid, siger han.
  Derimod finder Ole  
Lykkegaard
Andersen (V), at 
funktionsudbuddet er en 
god ide.
 -Vejdirektoratet har be-
dømt vores veje og lavet en 

tilstandsrapport. Den 
viser, at vi med det 
nuværende beløb ikke kan 
bevare vejenes nuværende 
standard, siger han.
 -Det er dyrt at være fattig, 
og i dag bruger vi penge på 
at lappe vejene hist og pist. 
Det er bedre at bruge 
pengene på at få en privat 
virksomhed til at overtage 
området og foretage en stor 
investering nu og her og få 
ordnet vejene med et nyt 
slidlag én gang for alle, 
siger Ole Lykkegaard 
Andersen.
  Erfaringen fra andre kom-
muner viser, at efter en 
udlicitering investerer 
virksomheden en hel del 
penge i at give vejene et 
løft med det samme og 
højner standarden, som 
efterhånden flader ud, så 
den efter kontraktudløbet 
er i samme stand som ved 
aftalens indgåelse.

UDBUD
•Udbud af vejved-
ligeholdelsen vil 
gælde i 15 år. 
•I dag udgør 
arbejdet 
halvanden stilling 

i kommunens 
entreprenørafdeling.
•Et udbud var med som 
bemærkning til budget 

FAKTA

Politik om ligestilling
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.09.2003

AABYBRO: Byrådet har 
sagt god for en redegørelse 
om ligestilling.
  Og den indeholder en 
egentlig politik for ligestil-
ling i Aabybro Kommune.
 -Det har ikke været noget, 
som kommunen har for-
holdt sig hidtil, men det er 
vi nødt til nu, sagde Erik 

Ingerslev (SF).
 -Og spørgsmålet er ikke 
kun ligestilling mellem 
køn, men også etniske 
minoriteter samt 
lønforskel!e mellem mænd 
og kvinder, sagde han.
 -Det er vigtigt, at vi får de-
batten og forholder os til 
emnet, tilføjede han.
  Også Eva Rytter (S) pege-

de på vigtigheden af at se 
på ligestilling også i 
forhold til det rummelige 
arbejdsmarked.
 -Vi skal væk for den berø-
ringsangst, som vi har. 
Ligestilling gælder også for 
handicappede og dem, som 
ser anderledes ud end os 
andre, sagde hun.

SF vil ikke spare på skoler
BUDGET: Børneinstitutioner skal gå fri og grundskylden sættes i 
vejret
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 25.09.2003

SF-forslag
•Rengøring på Aabybro 
Skole justeres. Besparel-

se 200.000.
•På 
anlægsbudgettet 
spares 400.000 kr 
på gadelys og 
vedligehold af 

bygninger.
•På rådhuset spares
350.000 kr.

FAKTA

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: SF vil ikke være 
med til at spare på de 
bløde områder, og derfor 
går skoler og 
børneinstitutioner fri i SFs 
ændringsforslag til budget 
2004.
  Tilgengæld vil partiet bru-
ge færre penge på vedlige-
hold af bygninger og veje 
samt sætte grundskylden i 
vejret med tre promille til 
15.
  Det giver kommunen en 
ekstra indtægt på 2,5 mio. 
kr.
  SF står som eneste parti 
uden for budgetforliget mel-
lem Venstre, Socialdemo-
kratiet og Borgerlisten i 
Aabybro.
 -Hvis vi ikke har råd til at 
bevare den nuværende vel-
færds-standard, så er det 
de tekniske områder som 
må holde for og ikke de 
bløde områder, som i 
forvejen er sårbare,siger 
Erik Ingerslev, 
gruppeformand for SF.
  Derfor vil SF heller ikke 

spare så meget 
på ældreom-
rådet som i V, S 
og Å's 
budgetforslag, 
men nøjes med en 
tilpasning af nattevagten i 
hjemmeplejen til en bespa-
relse på 450.000 kr.
  De øvige partier vil i alt 
spare knapt tre mio. kr. på 
skoler, børne og unge samt 
ældreområdet.
Det undgår SF 
ved at forhøje 
grundskylden 
med tre 
promille.
 -Et flertal i 
Folketinget 
er imod at 
hæve 
grundskylden, 
men andre 
kommuner i 
Nordjylland har også bebu-
det en skatteforhøjelse, 
siger Erik Ingerslev, som 
ikke giver meget for det 
indførte skattestop.
 -En nylig ændring af loven 
om arbejdsskadeforsik-
ringer vil koste kommunen 
800.000 kr. ekstra næste 

år. Af frygt for at 
lovændringen vil 
få kommunerne 
til at sætte 
skatten op har 

Indenrigsminster Lars 
Løkke Rasmussen (V) 
oprette en pulje på 200 
mio. kr., hvor kom-
munerne kan låne til den 
ekstra udgift.
 -Man vil altså tillade en 
lånefinasiering af driften i 

kommunerne. 
Det var bedre at 
gøre tingene 
ordentligt og 
tillade en 
skattestigning, 
siger han.
 -Men vi øger 
også grund-
skylden for at 
styrke kasse-
beholdningen 

mere, end de andre partier 
har tænkt sig. Det er 
nødvendigt ellers ser   det 
kriminelt ud i overslags-
årene 2005 og 2006, siger 
han.
  Desuden vil SF bruge 
færre penge på vedlige-
holdelse af veje, fortove og 

"Vi vil ikke spare på 
skolerne."
Erik lngerslev (SF)



Omvendt udlicitation på veje
BUDGET: Firmaer skal konkurrere på kvalitet i stedet for på pris, når 
de skal byde på kommunens veje
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 05.10.2003

vandløb og bygninger. Til 
gengæld skal der bruges 
200.000 kr på pesticidefri 
ukrudtsbekæmpelse, og 
folkeoplysningudvalget 
skal have ekstra 200.000 
kr. til lokaletilskud.
  Det beløb tages fra den 

udviklingspulje på en mio. 
kr., som de øvrige partier 
vil oprette til opfølgning på 
forårets borgermøder.
 -Folkeoplysningsudvalget 
har ikke penge til forenin-
gernes behov for nye byg-
ninger. Det er bedre at 

sætte penge af til det end 
at oprette en 
udviklingspulje på en 
mio.kr. siger Erik 
Ingerslev.

Af Anne Blume Schmidt

AABYBRO: Prisen på at 
vedligeholde kommunens 
veje de næste 15 år 
allerede lagt fast.
Den bliver to en halv milli-
oner kroner om året, og op-
gaven bliver nu sendt i 
udbud.
  Kommunen indfører som 
noget nyt en slags omvendt 
licitation forstået på den 
måde, at de virksomheder, 
der byder ind på opgaven 
skal kæmpe på kvalitet og 
ikke på kroner og øre, da 
prisen allerede er lagt fast.
 -Vi havde to muligheder. 
Enten kunne vi sige, at 
vejene skal have en 
bestemt stand de næste 15 
år, og så kunne 
virksomhederne kon-
kurrere på pris. Nu har vi 
valgt at sige, at vi har to en 
halv millioner kroner til vej-
nettet om året, og så må 
udbyderne konkurrere på, 
hvilken kvalitet de kan 

tilbyde for de penge, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Økonomiudvalget i 
Aabybro Kommune er 
enige om den beslutning.
 -Vi har taget beslutningen 
for at spare, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard 
Andersen (V).
Skepsis vendt til støtte
Socialistisk Folkeparti har 
tidligere udtrykt skepsis 
overfor ideen, men bakker 
den nu op.
 -Der er lagt op til, at vi 
skal bruge to en halv 
million kroner på 
vejområdet i 
stedet for tre millioner, 
som først blev foreslået. 
Det gjorde udslaget for os, 
siger medlem af 
Økonomiudvalget Erik 
Ingerslev (F).
 -Vi synes, den omvendte 
licitation er en god idé, 
siger han og fortsætter:
 -Man kan sige, at vi skæ-
rer i budgettet på forhånd 

og det er absolut at 
foretrække.
 -Jeg ved ikke, hvordan 
prisen ville være, hvis 
firmaerne skulle 
konkurrere på pris, men 
den ville nok ligge over to 
en halv million, siger Erik 
Ingerslev.
  Han mener, at vejene er 
et af de områder, hvor det 
gør mindst ondt at spare.
 -Jeg vil hellere skære på 
vejene end på de bløde om-
råder, men det mener jeg 
også fremgår af det budget, 
vi har fremlagt, siger han.
  I øjeblikket bliver vejnet-
tet i kommunen vedlige-
holdt af kommunen selv.
 -Vejene bliver slidt ned 
hvis vi bliver ved med at 
lappe dem selv, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen.
  Fra næste år bliver det et 
privat firma, der får til 
opgave at sørge for, at 
kommunens veje er i god 
stand.

AABYBRO

Bestyrelses- og medlemsmøde den 6. oktober 2003 
på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Ejvind, Lars, Peder, Annemette, Jette og Erik.

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. byrådsdagsorden
4. Kommunalpolitik
5. Næste møde den 4. november 2003
6. meddelelser
7. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3+4. Vi gennemgår det korrigerede basisbudget og vores ændringsforslag. Herefter en 
evaluering af forløbet af budgetforhandlingerne i vores egen gruppe. Der var enighed om at 
vi skal være bedre forberedt og tage diskussionen tidligere således at vi har nogle fælles 
holdninger inden budgetseminaret.

ad 5. Kresten Touborg har givet tilsagn om at komme til medlemsmødet den 4. november 
med emnet: strukturkommisionens arbejde og vores holdninger til ændringer i den 
kommunale/amtskommunale struktur.

ad 6. -

ad 7. -

referent: Jette Staal



Flertal bag det muliges kunst
VEDTAGET: Bredt forlig bag kommunens økonomi og pejlemærker for 
årets arbejde
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 10.10.2003

Af Martin Frandsen

AABYBRO: 15 af byrådets 
17 medlemmer vedtog 
onsdag aften kommunens 
budget for næste år.
  Det betyder uændret 
skatteprocent på 21, 
uændret grundskyld på 12 
promille og et 
anlægsbudget på ca. 19 
mio. kr.
  Der skal lægges 
1.548.000 kr. i kassen 
efter opstramninger for 
2.785.000 mio. kr. på 
driften.
  Og den generelle holdning 
fra stemmerne bag forliget 
- Venstre, Socialdemo-
kratiet og Borgerlisten i 
Aabybro - var, at budgettet 
er det muliges kunst.
  Derimod havde SF, som 
stemte imod, gerne set, at 
bløde områder som 
folkeskoler og institutioner 
havde undgået 
sparekniven.
 -Der er 15 stemmer bag 
forliget, så vi har jo ikke 
fået alt det med, som vi 
gerne ville. Men alle 17 
byrådsmedlemmer er enige 
om anlægsbudgettet og, at 
vi skal have plus på 
bundlinien. Det lover godt 
for samarbejdet, sagde 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V).
  Karlo Jensen (V) konsta-
terede, at det de seneste ti 
år har været nødvendigt at 

stramme op 
på 
udgifterne.

 -Alligevel er 
dette budget 
anstændigt 
og det bedste 
under de givne 
forudsætninger, sagde 
han.
 Socialdemokratiets grup-
peformand, Eva Rytter, 
fulgte i samme spor.
 -Budgettet er det muliges 
kunst, hvis vi uanset 
regeringens farve skal 
overholde grænsen for 
stigningen i udgifterne. Vi 
synes, det har været svært 
at skære i de bløde 
områder, sagde hun.
 -Dog er der også gode ting 
i budgettet og penge til 
udvikling i form af 
byggemodning og 
udviklingspuljen som 
opfølgning på bor-
germøderne, sagde Eva Ryt-
ter, hvorefter Grethe 
Dragsbæk (Å) kaldte 
budgettet fornuftigt og 
fremhævede 
budgetbemærkningerne, 
som byrådet skal arbejde 
med det kommende år.
  Derimod var tonen en an-
den fra SF.
 -Budgettet betyder yder-
ligere opstramninger på de 
bløde område, mens de hår-
de områder får tilført 
yderligere midler, sagde 
Erik Ingerslev (SF) og 
pegede på beskæringer på 

daginstitutioner, 
skoler og dagpleje.
 -Vi vil fastholde 
det nuværende 
serviceniveau og 
samtidig øge 
kassebeholdningen 

ved at hæve grundskylden. 
Den er betydeligt lavere i 
Aabybro end i andre kom-
muner, sagde Erik 
Ingerslev.
  SF vil hæve grundskylden 
med tre promille, og det vil 
give en indtægt på 2,5 mio. 
kr.
 -Regeringen fastholder, at 
skatten ikke må stige, men 
regeringen er nu så 
presset, at den i stedet vil 
låne kommunerne penge 
til driften. Det er grotesk 
og ny politik og vil betyde, 
at Folketinget vil komme til 
at styre kommunerne 
yderligere, sagde Erik 
Ingerslev.
  Han oplyste, at Aabybro 
Kommune kan låne 
800.000 kr. af staten til 
dækning af stigende 
forsikringsudgifter.
  Borgmesteren svarede, at 
der skal hånd i hanke med 
udgifterne.
 -Vi kan ikke bare lade de 
offentlige udgifter vokse 
uhæmmet, hvis vi skal 
sikre en ballast til 
fremtidens krav, sagde 
han.

"Vi kan ikke bare lade de 
offentlige udgifter vokse 
uhæmmet."

Borgmester Ole 
Lykkegaard 

Flere udgifter trods flere besparelser
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 10.10.2003

Af Martin Frandsen

AABYBRO: Selv om der 
spares på folkeskoler og 
børnepasningen næste år, 
er der områder i 
kommunens budget med 
stigende udgifter,
  Faktisk har kommunen 
med budget 2004 
realvækst i 
serviceudgifteme på én pro-
cent.
 -Vi har to grunde til at 
stramme op.Vi skal 
overholde aftalen mellem 
regeringen og KL om at 
begrænse stigningen i 
udgifterne. Desuden har vi 
ikke råd til at finansiere 
væksten, sagde borgmester 
Ole Lykkegaard Andersen 
(V), da flertallet
vedtog budget 2004.
  Der skal bruges flere pen-
ge til kontanthjælp, syge-
dagpenge og førtidspension 
næste år for i alt 6,1 mio. 
kr. Samtidig skal der 
bruges 2,1 mio. kr. ekstra 
på anbringelser af børn. 
Det er udgifter som de 

lokale politikere ikke har 
indflydelse på,
  Og da flertallet i byrådet 
har valgt ikke at hæve ind-
tægterne ved øge skat eller 
grundskyld, skal der derfor 
findes besparelser andre 
steder. Det finder Erik 
Ingerslev (SF) forkert.
 -Regeringen har sat fem 
mia. kr. af til 
skattelettelser næste år. 
Det giver ikke ret meget 
per borger, men vi kunne 
tilbyde megen service for 
pengene, jeg tror, ni ud af 
ti borgere hellere vil have 
servicen end den lille 
skattelettelse, sagde han.
  Birger Fischer (V) pegede 
på, at skattestigninger ram-
mer lav- og 
mellemindkomster 
hårdest.
 -Og det er SFs vælgere 
sagde han.
  Venstre, Socialdemokrati-
et og Borgerlisten lader 
bl.a.dagpleje og 
børnehaver spare 200.000 
kr.
  Men den reelle besparelse 
er større, da der næste år 

er færre børn at passe. 
Derfor ventes et fald i 
udgifterne på 1,5 mio. kr 
  Folkeskolen skal på et 
skoleår spare en mio. kr. 
og en halv mio kr. på 
specialundervisningen.
  Alligevel skal kommunen 
næste år bruge ekstra 1,2 
mio. kr. på skolerne, bl.a. 
fordi tilskuddet til elever i 
private skoler stiger 
500.000 kr, og der 
kommer flere børn i 
SFOerne, hvilket også kos-
ter 500.000kr.
  På børne- og ungeområ-
det spares 100.000 kr., 
men der bruges ekstra 1,9 
mio. kr. på området næste 
år grundet anbringelserne.
  Ældreområdet skal effek-
tiviseres for én mio. kr. 
Trods det ventes øgede ud-
gifter for 400.000 kr.
  Det skyldes hovedsagligt 
en ekstra regning på 
700.000 kr. fra Zealand 
Care for leje af 
hjælpemidler og ekstra 
400.000 kr. til 
hjemmehjælp, fordi 
kommunen får flere ældre.

Debat om nattevagt
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 11.10.2003

AABYBRO: Det blev til de-
bat om besparelserne på 
ældreområdet, da et flertal 
bestående af Venstre, 
Socialdemokratiet og 
Borgerlisten i Aabybro 
besluttede at spare årligt 
én million kroner på 
området under vedtagelsen 
af kommunens budget for 
2004 på byrådsmødet 
onsdag aften.
  SF var imod, men ville gå 
med til at spare 450.000 
kroner. Det fik Eva Rytter 
(S) til at forsvare 

forligspartiernes større 
besparelse.
 -Den del af vore besparel-
se, som ligger udover SFs 
planer, består af 
effektiviseringer og 
omlægninger. Så der bliver 
ikke tale om forringelser af 
servicen på området,sagde 
hun.
  Det trak borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
ind i debatten.
 -Natsygeplejerskerne gør 
opmærksom på, at vi hidtil 
har haft en stor service i 
nattevagten. Når vi nu 

ændrer på bemandingen, 
ændrer vi jo også på 
servicen. Det kan godt 
være, vi har haft en højere 
service, end vi har haft 
behov for ud fra visiterin-
gen, sagde han.
  Forligspartierne vil spare 
450.000 kr. på 
omlægningen af 
nattevagten og 500.000 kr. 
på en mere effektiv 
hjemmehjælp.
  Det skal ske ved, at der 
skal bruges mere tid ude 
ved de ældre og mindre tid 
på andre ting som kørsel.



Debat om principper om at ændre på 
lokalplanerne
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 12.10.2003

Af Martin Frandsen 

NØRHALNE: 15 byråds-
medlemmer stemte for en 
ny lokalplan. Grethe 
Dragsbæk (Å) stemte imod 
og Inge Pedersen (S) 
undlod at afgive sin 
stemme efter en principiel 
debat om ændringer af 
lokalplaner.
  Baggrunden er en ny 
plan for Birkevej i 
Nørhalne, som giver 
mulighed for at bygge et 
enkelt hus.
  Den nye plan afløser en 
tre år gammel lokalplan.
 -Da vi skulle sende den 
nye lokalplan til høring, 
stemte vi imod. Det gør vi 
ikke denne gang, da der 
ikke har været indsigelser 
mod planen, sagde Erik 
Ingerslev (SF).
 -Men det er stadig en us-
kik at ændre lokalplaner til 
gavn for enkelt-borgere, 
når det støder op til et 
område, hvor der nyligt er 

vedtaget en lokalplan, 
sagde han.
  Grethe Dragsbæk fast-
holdte derimod sin mod-
stand.
 -Jeg er af princip imod 
ændringer af lokalplaner, 
med mindre det er til gavn 
for almenheden og ikke 
bare for en enkelt person, 
sagde hun.
  Borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
replicerede.
 -Det gør vel ikke noget, at 
en lokalplan tilgodeser en 
enkelt person, hvis det 
ikke går ud over andre, og 
der har ikke været 
indsigelser, sagde han.
  Erik Ingerslev pegede på, 
at dette giver kommunen 
ekstra udgifter til 
udfærdigelse af nye planer.
 -Det er at skyde over må-
let, sagde Jørn Krogsgaard 
(V), formand for teknisk ud-
valg.
 -Vi har en lokalplan, som 
bare skal have udvidet sit 
område. Så mange 

ressourcer koster det ikke, 
sagde han.
 -Dette område grænser op 
til byområdet. Vi taler ofte 
om, at vi vil udvikle vores 
lokalsamfund, og når man 
gerne vil udvide 
byområdet, så må vi finde 
pengene til det, sagde han.

Grethe Dragsbæk (Å) er af 
princip imod at ændre lokalplaner

Dyr takst betyder elevnedgang
BYRÅD: Politiker bekymret over faldet i antallet af musikskoleelever
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 16.10.2003

Antallet af elever, der får soloundervisning i Aabybro Kommunes Musikskole er faldet med 70 procent - til gengæld er antallet af børn på 
holdundervisning højere end før.

Af Anne Blume Schmidt

AABYBRO: Byrådsmedlem 
Erik Ingerslev (F) 
udtrykker bekymring over 
virkningerne af sidste års 
taktsstigning i Aabybro 
Kommunes Musikskole.
 -Den kraftige prisstigning 
har betydet et stort frafald 
- især af elever, der 
modtager 

soloundervisning. Det er 
bekymrende, hvis 
tilgangen af de yngre 
årgange bliver udhulet, 
siger Erik Ingerslev.
  Erik Ingerslev mener der-
for, det er nødvendigt at føl-
ge udviklingen i antallet af 
elever i musikskolen nøje. 
Formand for Kulturudval-
get i Aabybro Kommune, 
Karlo Jensen (V) afviser 
imidlertid påstanden om 

stort frafald.
 -Det kan godt være, at an-
tallet af elever, der 
modtager den dyre 
soloundervisning er faldet, 
men til gengæld er antallet 
af børn, der er tilmeldt 
holdundervisning steget, 
siger han.
  Ifølge leder af Aabybro 
Kommunes Musikskole, Er-
ling Pilgaard har 
nedgangen af elever det 

seneste år været 
mellem 10 og 15 procent 
alt i alt, men kigger man 
på antallet af elever, der 
modtager 
soloundervisning, er bille-
det et andet.
 -Vi har oplevet et fald på 
70 procent af elever, der 
modtager 
soloundervisning. Jeg har 
da en formodning om, at 
det er den markante 
prisstigning, der er 
årsagen, siger Erling 
Pilgaard.
  Han giver imidlertid Karlo 
Jensen ret i, at antallet af 
børn, der deltager i 
holdundervisning er steget 
og dermed udligner billedet 
kraftigt.
  Beslutningen om, at det 
netop var soloundervisnin-
gen, der sidste år blev om-
kring 500 kroner dyrere 

var helt bevidst.
 -Det var bestyrelsens be-
slutning af sætte prisen på 
den i forvejen dyre 
soloundervisning op. Man 
kan sige, vi kører efter et 
charterferie princip, hvor 
vi kan gøre det billigere, 
hvis mange deltager i 
undervisningen på hold, 
siger han.
  Musikskolen i Aabybro 
har omkring 1400 elever, 
og det svarer til en andel 
på over 40 procent af 
kommunens børn og 
unge.
 -Vi er den musikskole i 
Nordjylland, der har størst 
tilslutning, siger Erling Pil-
gaard.
  På trods af sidste års 
takststigning mener Erling 
Pilgaard stadig, at Aabybro 
Musikskole ligger i den 
billige ende.

 

-I forhold til musikskoler 
andre steder er vi billige. 
Jeg tror, det er 
prisstigningen, der har 
været mere afskrækkende 
end den egentlige pris, 
siger han.             
  Forældrebetalingen udgør 
ifølge Erling Pilgaard 
omkring 500.000 kroner af 

TAKSTER
•Takster i Aabybro 
Kommunes Musikskole 
pr. år:
•Skolekor - gratis

•Baby-rytmik-
musikalsk legestue-
350 kr.
•Grundskole-350 kr. 
•Miniguitar - 
blokfløjte, 

begyndere-440 kr.
•Holdundervisning (4-6 
elever) - 870 kr.
•Soloundervisning, 15 
min.: 1.160 kr. 221/2 
min.: 1.740 kr.

FAKTA



Behov for mindre boliger
OVERRASKET: Forundring over Jørn Krogsgaards nye holdning til 
Thomasmindeparken
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 05.12.2003

"Jørn Krogsgaards 
modstand mod tæt/lav 
byggeri står for hans 
egen personlige regning, 
siger han"

Jan Andersen (V), 
Aabybro Byråd

Af Martin Frandsen 

AABYBRO: Næstformand i 
teknisk udvalg, Erik 
Ingerslev (SF), er forundret 
over Jørn Krogsgaards (V) 
modstand mod at åbne op 
for række-, dobbelt- eller 
kædehuse i den 
kommende byggemodning 
af anden etape i 
Thomasmindeparken.
  Heller ikke Jan Andersen 
(V) forstår modstanden.
 -Jørn Krogsgaard har 
pludselig ændret holdning, 
siger Erik Ingerslev.
 -Byrådet har hele tiden 
været enig om, at mulighe-
den skal være til stede, og 
nu er der behov for et 
vekslende byggeri i 
området. Det har hele 
tiden været muligt ifølge 
lokalplanen, men da vi 
byggemodnede første etape 
af Thomasmindeparken 
var behovet for mindre 
boliger ikke til stede, siger 

han.
  Jan Andersen er 
heller ikke enig med 
partifællen.
 -Jørn Krogsgaards 
modstand mod 
tæt/lav byggeri står 
for hans egen 
personlige regning, 
siger han.

 -Byrådet har med lokal-
planen vedtaget mulighe-
den, og på forårets borger-
møder blev der efterlyst fle-
re forskellige boligtyper, si-
ger Jan Andersen.
 -Derfor er vi bevidste om, 
at vi skal skabe plads og 
rum til alle typer boliger og 
dermed til borgere med alle 
størrelser pengepung, siger 
Jan Andersen.
  Behovet skyldes dels, at 
mange ældre ægtepar vil 
skifte parcelhuset ud med 
en mindre bolig, ligesom 
der er venteliste til 
lejeboliger i Aabybro 
Kommune, oplyser Erik 
Ingerslev.

 -Det kan 
ikke være 
sådan, at 
man får 
berørings-
angst, 
hver gang 
vi taler om 
tæt/lavt 
byggeri og 

lejebolig. Vi havde den 
samme debat, da vi 
besluttede, at BSB kunne 
opføre sine boliger ved
Porsevej. Jeg ved ikke, 
hvad den berøringsangst 
bunder i, men man kan 
ikke sige ja til den 
generelle ordning og så 
sige fra, når der gælder, si-
ger SFeren.
  Han mener, at Jørn 
Krogsgaards henvisning til 
lejeboliger i Vestergade 
ikke er en rimelig løsning.
 -Det nuværende projekt er 
sammenklumpet. Der kan 
også være luft om 
lejeboliger som på Porsevej, 
siger Erik Ingerslev.

musikskolens samlede 
budget på 2,4 millioner 
kroner.

  Politikere og 
musikskoleleder er nu 
enige om, at følge 

udviklingen nøje.

Kommunen bifalder nyt torv i Biersted
ØNSKELISTE: Opfølgning på borgermøder med mange emner

Af Martin Frandsen 

BIERSTED:- Opførelsen af 
et torv midt i Biersted er 
en god ide, som vi vil 
arbejde videre med, siger 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen (V) 
efter et møde med Biersted 
Borgerforening og Biersted 
Handels- og Er-

hvervsforening som opfølg-
ning på forårets borgermø-
de.
 -Borgerforeningen er 
kommet med en ansøgning 
om 10.000 kroner til en 
landskabsarkitekt, som 
skal arbejde videre med 
projektet. Den ansøgning 
vil vi tage op i 
økonomiudvalget. Et torv 
vil binde byen sammen, 

skabe byrum og være med 
til at sænke trafikkens 
hastighed i området, siger 
borgmesteren.
  Desuden vil udviklings-
chef Jørn Kristiansen 
hjælpe med ansøgninger 
om tilskud hos fonde.
 -Men der er også et par 
ting, vi skal have afklaret. I 
projektet skal legepladsen i 
midtbyen bruges til at 

bygge leje- og andelsboliger 
på. Men efter 
borgermøderne ved vi, at 
ikke alle er enige om dette. 
I lokalplanen er området 
udlagt til grønt område, 
hvorfor det vil kræve en 
ændring af lokalplanen, 

siger borgmesteren.
  Der blev også talt om by-
forskønnelse ved 
indfaldsvejene og 
trafiksikring af 
Haldagervej, Stationsvej og 
Nødgårdsvej med blomster-
kummer, en bedre 

kollektiv trafik og ny 
belægning på Banestien. 
Kommunen er på møderne 
repræsenteret med 
borgmesteren, Erik 
Ingerslev (SF), Lars Larsen 
(S) og Finn Kornum (V).



AABYBRO

Bestyrelses- og medlemsmøde den 16. december 2003 
på Rådhuset, Aabybro

Tilstede: Per, Erik, Lars og Jette

dagsorden
1. valg af dirigent
2. protokol
3. byrådsdagsorden
4. kommunalpolitik
5. næste møde/mødekalender 2004
6. eventuelt

ad 1+2. Jette

ad 3. Byrådsdagsordenen gennemgåes - ingen bemærkninger.

ad 4. Lars er blevet indstillet til årets initiativpris i Aabybro Kommune, Jette deltager i 
receptionen.

ad 5. Der aftales ny mødekalender for 2004.

Generalforsamlingen den 9. marts i 2004 er det 20 år siden partiforeningen blev oprettet og 
vi planlægger en jubilæumsfest den 13. november, hvor vi vil undersøge om vi kan få besøg 
af Ebba Strange.

ad 6. Eventuelt -

referent: Jette Staal

Ny kommunestruktur rammer borgerne
DEBAT: NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.12.2003

Af Lars Jacobsen 
Hasager (SF)
Bakmøllevej 69, 
Nørhalne

STRUKTUR: På nuværende 
tidspunkt kender vi ikke 
''Strukturkommissionens" 
anbefaling m.h.t. den 
fremtidige 
kommunestruktur.
  Men med signalerne i den 
offentlige debat in mente 
og regeringens ønske, 
tyder det på, at amterne 
nedlægges og at 
kommuner sammenlæg-
ges.
  Debattens fokus er kun 
på, hvor effektiv 
kommunerne 
administrerer deres 
opgaver og med 
effektivisering kunne høste 
en mulig besparelse.
  Men i debatten glemmer 
man helt hvilke opgaver, 
der er central for borgerne 
og deres opfattelse af en 
god kommune og med gode 
tilbud. Lad mig tage et 
eksempel.
  Aabybro Kommunes bud-
getteret udgifter for 2003 
er 358 millioner.
  Langt den største kom-
munale udgift er folkesko-

len, børnepasningen og 
ældre- og handicap 
området.
  Udgifterne på disse tre 
områder er i underkanten 
af 200 millioner.
  For at få en større økono-
misk besparelse på det 
samlede budget, må det 
nødvendigvis være disse 
områder som må holde for.
  En effektivisering af sko-
lestrukturen, hvor de små 
skoler bliver tabere og vil 
forsvinde.
  En effektivisering af bør-
nepasningen, hvor vi må 
kører længere for at få 
vores børn passet. En 
effektivisering af 
ældreområdet, hvor den 
laveste fællesnævner bliver 
målet.
  Vi kan selv i Aabybro 
Kommune. Ingen skal 
bilde mig ind, at større 
kommuner giver det bedste 
mulige tilbud på disse 
områder.
  Skræmmebillede, nej. Det 
er på de bløde områder, 
hvor en effektivisering og 
stordrift kan give de 
ønskede besparelser, for 
det er der hovedparten af 
pengene bruges.
  På det administrative og 
tekniske område har kom-
munerne i mange år arbej-

det med modeller med 
tværkommunalt 
samarbejde og derved 
opnået en effektivisering og 
stor faglig ekspertise.
  Jeg vil ikke være med til 
at forringe folkeskolen, 
børnepasningen og ældre- 
og handicap området.
  Et andet område som vil 
lide nederlag ved en 
eventuel 
kommunesammenlægning, 
er den demokratiske 
nærhed mellem borgerne 
og det besluttende system.
  Muligheden for borgerne 
at påvirke beslutningerne 
mindskes, da politikernes 
nærhed til borgerne 
fjernes.
  Beslutninger tages bedst 
nær ved borgerne. Hvilket 
den nuværende regering 
med Venstre i spidsen ikke 
ønsker.
  Det er nu, vi som 
politikere og borgere skal 
på banen.
  For konsekvensen ved en 
kommunesammenlægning 
kan ikke kun gøres op i 
penge.
  Derfor ønsker jeg mig 
ikke en kommunesammen-
lægning i julegave.

Akut behov for byggegrunde
FREMTIDENS BYER: Planstrategi sendes til høring blandt borgerne
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 21.12.2003

Af Martin Frandsen 

AABYBRO/NØRHALNE: 
Forårets borgermøder var 
ikke en enlig svale, da 
byrådet fortsætter med at 

inddrage borgerne i 
planlægningen af 
fremtidens kommune.
  Byrådet har nemlig vedta-
get en planstrategi på bag-
grund af udmeldingerne på 
borgermøderne, og plan-
strategien sendes nu til hø-

ring blandt borgerne. Stra-
tegien skal være med til at 
afgøre, i hvilket omfang 
kommuneplanen skal revi-
deres i løbet af næste år.
  Men den procedure tager 
tid, for lang tid i forhold til 
udbuddet af ledige 



"Vi skal vi hurtigt i gang 
med byggemodning af 
tre til seks grunde."

Birger Fischer (V)

byggegrunde i Nørhalne, 
mener byrådsmedlem 
Birger Fischer (V).

 -I følge planstrategien skal 
der være et nyt bolig-
område på Gustav 
Zimmersvej, og det kan 
ikke gå hurtigt nok med at 
få nogle af disse grunde 
klar, da der reelt kun er én 
ledig byggegrund tilbage i 
Nørhalne, sagde Birger 
Fischer.
 -Derfor skal vi hurtigt i 
gang med byggemodning af 
tre til seks grunde på 
Gustav Zimmersvej. 
Kommunen forventer jo 
130 nye borgere til byen i 
løbet af de næste seks til 
syv år, sagde han.
  Birger Fischer oplyste, at 
ingen af ejerne af de to om-
råder med privat jord, der i 
kommuneplanen er udlagt 
til kommende boligområ-
der, er interesseret i at sæl-
ge. Det gælder jord øst for 
Lindevej samt ved Bøgevej.
  Derudover ventes de to 
sidste grunde i privat eje 
på Gustav Zimmersvej 
solgt inden jul, hvorfor der 
kun er én kommunal 

grund på samme 
vej tilbage.
 -Ja, og så er der 
en koteletgrund 
på Lindevej, hvor 
der følger 40 
meter vej med, 
sagde Birger Fischer og fik 
opbakning fra Jørn 
Krogsgaard (V) og 
borgmester Ole 
Lykkegaard Andersen.
 -Det er dejligt det ikke 
kun er Aabybro by, men 
også Nørhalne, som kan 
tiltrække nye borgere, 
sagde Jørn Krogsgaard.
 -Det skyldes byens nære 
placering til motorvej og go-
de busforbindelser. Det er 
muligt at planlægge 
udstykning af et mindre 
boligområde på Gustav 
Zimmersvej. Men man 
kunne lave en    
akitektkonkurrence for, 
hvordan det kommende bo-
ligområde kunne se ud, 
sagde Jørn Krogsgaard,for-
mand for teknisk udvalg.
  Borgmesteren oplyste 
derimod, at der med vedta-
gelsen af kommunens 
boligpolitik blev nedsat en 

arbejdsgruppe, 
der skal prøve 
at trække 
private 
investorer til 
og arbejde 
med, hvordan 

de nye boligområder fysisk 
kan se ud.
 -Så den proces er allerede 
i gang, men det en god ide 
at sætte et mindre 
byggeprojekt i gang, sagde 
han.
  Erik Ingerslev (SF) blev 
bekymret over meldingen 
om, at ejerne af den 
private jord udlagt til 
kommende boligområder 
ikke har til sinds at sælge.
 -Så har vi kun kommu-
nens jord ved Gustav Zim-
mersvej at bygge på. Derfor 
er det nødvendigt at 
opfordre de to jordejere til 
at revidere deres 
holdninger, da projektet på 
Gustav Zimmersvej ikke er 
noget, der skal jappes 
igennnem, men skal tage 
god tid, så vi får et godt 
projekt, sagde han.
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